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Është audituar aktiviteti i shoqërisë për periudhën e auditimit, fokusuar kryesisht në 

operacione financiare, por jo vetëm. Janë audituar shpenzime për personelin dhe paga. 

Vendimet e marra nga këshilli administrativ. Të ardhurat e realizuara, si dhe realizimi i 

shpenzimeve. Janë audituar disa nga procedurat e prokurimit në bazë risku.si dhe zbatimi i 

kotratave përkatëse, procedurat me blerje të vogël. Është audituar hartimi i pasqyrave 

financiare, programi i zhvillimit, dhënia me qira e ambienteve në disponim të shoqërisë. 

Është audituar zbatimi i marrëveshjeve hidrokarbure etj. 

 

I.b. Disa nga gjetjet më kryesore paraqiten më poshtë:  

 
GJETJA 

NR. 

PËRMBLEDHËSE E 

GJETJES 

REFERENCA NË 

RAPORTIN 

PËRFUNDIMTAR 

RËNDË

SIA 

REKOMANDIMI 

1. Djeta të likuiduara në 

kundërshtim me aktet ligjore 

Mbi zbatimin e 

strukturës 

organizative, 

dhënien e pagave 

dhe shpërblimeve në 

përputhje me 

dispozitat ligjore, si 

dhe administrimi i 

marrëdhënieve të 

punës. 

 

E lartë KM, Administratori dhe drejtoria 

e Financës së Shoqërisë të 

planifikojë ndalimin nga paga për 

ҫdo punonjës që ka përfituar këtë 

shumë respektive në mënyrë të 

paregullt deri në fund të vitit 

2019. Gjithashtu, drejtoria 

Juridike duhet të harmonizojë 

legjilsacionin në fuqi të 

përmendur më hollësisht në 

Raportin e KLSH me Kontratën 

Kolektive të punësimit. 

2. Çmimi i kontratave të shitjes së 

gazit në kundërshtim me 

përcaktimet e çmimeve 

referuese 

Mbi zbatimin e 

kontratave 

E lartë Administratori i Albpetrol SHA, 

Drejtoria e Financës dhe ajo 

Juridike të marrin masat e 

nevojshme në ndjekjen e të 

gjitha procedurave ligjore deri 

në shpërblimin e dëmit për 

likuidimin e kësaj kontrate nga 

“A.O.&G.” SHPK për vlerën 

prej 10,881,607 lekë. 

 

3. Mbi zbatimin e marrëveshjeve 

hidrokarbure 

Mungesa në 

inventarët e aktiveve 

afatgjata. 

E lartë Administratori i Albpetrol SHA, 

Drejtoria e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, Drejtoria e 

Financës dhe Drejtoria Juridike 

të marrin masat e nevojshme në 

ndjekjen e të gjitha procedurave 

ligjore deri në shpërblimin e 

dëmit nga S.O.&.G limited, të 

rezultuar nga diferencat mangut 

në inventarët e kësaj kompanie 

për vlerën prej 65,634,660 lekë. 

 

4. Mbi zbatimin e procedurave të 

prokurimit 

Skualifikim dhe 

kualifikim i padrejtë 

i OE. 

E lartë Nga “Albpetrol”SHA, të kërkohet 

në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe të gjitha 

shkallët e gjykimit, arkëtimi i 

vlerës 2,523,484 lekë, nga 

anëtarët e KVO z. B.L, znj. R.G 

dhe z. S.H, për skualifikim dhe 
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kualifikim të padrejtë të OE. 

5. Çështje gjyqësore të humbura 

për largime të paligjshmë nga 

puna me vlerë 99,660,039 lekë. 

Mbi zbatimin e 

strukturës 

organizative, 

dhënien e pagave 

dhe shpërblimeve në 

përputhje me 

dispozitat ligjore, si 

dhe administrimi i 

marrëdhënieve të 

punës. 

 

E lartë Strukturat drejtuese të Shoqërisë 

duhet të punojnë më mirë në të 

ardhmen për të hartuar e 

përditësuar kontratat individuale 

dhe kolektive të punësimit dhe 

marrëdhëniet me sindikatat, gjithë 

procedurën e konkurimit dhe 

rekrutimit të punonjësve në 

përputhje me legjislacionin në 

fuqi si edhe të ndjekin me 

përparësi çdo ceshtje gjyqësore në 

të gjithas hkallët e gjykimit me 

ishpunonjësit e saj, për të 

minimizuar humbjet nga 

shpenzimet për vendimet 

gjyqësore të formës së prerë në 

favor të punonjësve të larguar. 

6. Shpenzimet në vlerën 

154,070,279 lekë janë të 

pajustifikuara, të 

paparashikuara në planifikimin 

e Programit nga MIE për vitin 

2018 nr. 496/2 datë 29.01.2018 

dhe në Vendimin nr. 496/10, dt. 

25.06.2018 ku është rishikuar 

programi i zhvillimit ekonomik 

të Shoqërisë për vitin 2018, të 

aprovuara nga KM i kompanisë 

dhe si të tilla janë të pa 

mbështetura në ligj ndaj ato 

konsiderohen dëm ekonomik 

mbi të ardhurat dhe treguesit 

financiarë të kompanisë 

Albpetrol për periudhën e 

auditimit 

Mbi zbatimin e 

strukturës 

organizative, 

dhënien e pagave 

dhe shpërblimeve në 

përputhje me 

dispozitat ligjore, si 

dhe administrimi i 

marrëdhënieve të 

punës. 

 

E lartë KM, administratori i kompanisë, 

drejtoria e financës së Shoqërisë 

duhet të marrin masa ndaj të 

gjithë punonjësve që janë në 

marrëdhënie pune dhe që kanë 

përfituar këto shpërblime të 

padrejta të përcaktuara më 

hollësisht në Raportin e KLSH, t'i 

kthejnë kompanisë sipas një 

skeme të organizuar 

proporcionale deri në fund të vitit 

2019 shumën e përfituar 

financiare duke ja u mbajtur nga 

paga e tyre mujore. 

7. Në gjashtmujorin e parë të vitit 

2019, referuar Strukturës 

aktuale organizative të 

ShoqërisëAlbpetrol SHA,të 

miratuar me Vendimin nr.328, 

datë 14.01.2019 të Ministrisë së 

Energjisë dhe Industrisë (MEI), 

ka pasur gjithësej 29 punonjës 

më shumë nga parashikimi 

duke sjellë një efekt negativ 

financiar prej 1,465,747 lekë, 

duke marrë parasysh pagën 

mesatare prej 50,543 lekë (29 x 

50,543). Në periudhën e 

auditimit, ky efekt negativ total 

është në vlerën 13,634,006 lekë 

Mbi zbatimin e 

strukturës 

organizative, 

dhënien e pagave 

dhe shpërblimeve në 

përputhje me 

dispozitat ligjore, si 

dhe administrimi i 

marrëdhënieve të 

punës. 

 

E lartë Kompania duhet të jetë 

skrupuloze në zbatimin me 

rigorozitet të programit të 

punësimit dhe programit 

ekonomiko-financiar që tëmbajë 

në punë numrin e parashikuar 

tëpunonjsve për të mos shkaktuar 

efekte negative nga shpenzimet e 

paparashikuara me fondin e 

pagave, veprim ky që ul 

performancën e treguesve 

ekonomiko-financiarë të 

kompanisë. 

8. Aktualisht sistemi “Program 

kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre 

me barcode” nuk përdoret nga 

stafi i Albpetrol. Veprimet e 

hyrje daljeve të aseteve 

Mbi zbatimin e 

procedurave të 

prokurimit 

E lartë Administratori dhe stafi i Alpetrol 

SHA të marrë masat për vënien në 

përdorim të sistemit “Program 

kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me 

barcode”, i cili i ka kushtuar 
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vazhdojnë të kryhen njësoj si 

para marrjes së sistemit, 

manualisht. Situata e krijuar në 

lidhje me mosvënien në 

përdorimit të sistemit, nuk e 

justifikon investimin e bërë prej 

19,550,000 lekë pa TVSH. Si 

pasojë e mospërdorimit të 

sistemit, e gjithë vlera e 

shpenzuar për këtë sistem 

përbën përdorim pa 

efektivitet të fondeve. 
 

shoqërisë 19,550,000 lekë. 

9. Për zonën Patos-Marinëz, 

bazuar në të dhënat në 

dispozicion, për periudhën e 

zbatimit të marrëveshjes 

hidrokarbure janë krijuar 

detyrime për pjesën e prodhimit 

PPE dhe ASP duke filluar nga 

viti 2011. Bazuar në çmimet e 

shitjes së naftës nga 

Kontraktori dhe çmimet e 

shitjes në momentin e 

likuidimit të këtyre sasive, 

Albpetrol SHA, ka pësuar 

humbje me vlerë 6,670,842 

USD, nga të cilat për vitin 

2018, afërsisht 1,741,840 USD 

Mbi zbatimin e 

marrëveshjeve 

hidrokarbure 

E lartë Albpetrol SHA, duhet të kërkojnë 

në mënyrë të vazhdueshme nga 

Kontraktori në marrëveshje, 

shlyerjen e detyrimeve përkatëse. 

T‟i kërkohet Kontraktorit të 

shlyejë dëmin me vlerë 6,670,842 

USD ndaj Albpetrol, pasi vonesa 

ka ardhur për arsye të vetë 

Kontraktorit. 

 

10. Albpetrol SHA me shkresë nr. 

2847 prot., datë 29.03.2019, i 

është drejtuar Kontraktorit dhe 

për dijeni Ministrisë dhe 

AKBN, në lidhje me auditimin 

e llogarive të Kontraktorit për 

raportet 3-mujore nr. 1, 2, 3 

dhe 4 të vitit 2015, realizuar 

sipas njoftimit për auditim nr. 

701 prot., datë 08.01.2018. 

Bazuar në këtë shkresë, i është 

kërkuar kontraktorit zbritja nga 

kostot hidrokarbure të vlerës 

97,981,667 USD. 

Bazuar në nenin 25 “Auditet” 

të Marrëveshjes Hidrokarbure, 

Albpetrol SHA ka zhvilluar 

procesin e auditimit të njoftuar 

me shkresën nr. 7601 prot., 

datë 15.11.2017, me Lëndë 

“Njoftim fillim proces auditimi 

për periudhën Q1, Q2, Q3 

2017”. 

Nga auditimi ka rezultuar që 

për periudhën janar-shtator 

2017, janë përfshirë në kosto 

hidrokarbure shpenzime në 

kundërshtim me marrëveshjen 

hidrokarbure me vlerë 

Mbi zbatimin e 

marrëveshjeve 

hidrokarbure 

E lartë Albpetrol SHA, duhet t‟i kërkojnë 

Kontraktorit zbritjen e 

shpenzimeve të përfshira në 

kostot hidrokarbure në 

kundërshtim me marrëveshje 

hidrokarbure me vlerë 

144,192,696 USD. Pas zbritjes së 

kësaj vlere (duke shtuar edhe 

shpenzimet për 3 mujorin e 4 të 

vitit 2017), të rillogaritet 

Koeficienti R, i cili për gjysmën e 

fitimit të krijuar i detyrohet 

Qeverisë Shqiptare vlerën 

17,214,348 USD dhe “Albpetrol” 

SHA sasinë 82372 ton naftë brut, 

ose vlerën 27,185,231 USD. 
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46,211,029 USD. 

 

11. Kontraktori Sharevood në 

vazhdimësi ka krijuar detyrime 

ndaj Albpetrol për sasinë e 

naftës brut, nga ndarja e 

prodhimit. Deri në fund të 3 

mujorit I, të vitit 2019, 

kontraktori i detyrohet 

Albpetrol SHA sasinë 81.59 

ton naftë brut, ose shprehur në 

vlerë në shumën 26,929 USD. 

Bazuar në shkresën e Albpetrol 

nr. 5630/2 prot., datë 

12.06.2019, rezulton se 

Kontraktori i detyrohet 

Albpetrol për llogari të 

bonuseve të trajnimit vjetor 

vlerën 151,586 USD 

Mbi zbatimin e 

marrëveshjeve 

hidrokarbure 

E lartë Albpetrol SHA, duhet të kërkojnë 

në mënyrë të vazhdueshme nga 

Kontraktori në marrëveshje, 

shlyerjen e detyrimeve përkatëse. 

T‟i kërkohet Kontraktorit të 

shlyejë detyrimin  në sasi 81,59 

ton naftë brut, ose vlerë 26,929 

USD USD si dhe të marrë masa 

për zhvillimin e trajnimeve, për të 

cilat është parashikuar vlera 

151,586 USD. 

 

 

      

 

 

II. HYRJA 

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 371/1, datë 03.06.2019, 

miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 05.06.2019 deri me datë 31.07.2019, në subjektin 

“Albpetrol” SHA Patos, për periudhën nga data 01.08.2018 deri me datë 30.06.2019, u krye 

auditimi “Mbi zbatimin e përputhshmërisë” nga grupi i auditimit me përbërje: 

1. A.T, përgjegjës grupi 

2. Gj.P,  

3. A.C,  

4. E.S 

5. I.B, 

6. M.B, 

7. B.D. 

 

7. a. Titulli: Raport Përfundimtar mbi auditimin e përputhshmërisë të aktivitetit të 

“Albpetrol” SHA, Patos. 
 

b. Marrësi: “Albpetrol” SHA, Patos, me Administrator z. D.S. 
 

c. Objektivat dhe qëllimi: Objektivi kryesor i grupit të auditimit të KLSH është dhënia e 

opinionit për përdorimin ligjor të fondeve dhe rregullshmëria financiare e paraqitjes së 

dokumentacionit, që “Albpetrol” SHA Patos, u ka bërë fondeve në dispozicion, në bazë të 

akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, duke audituar rregullaritetin, ligjshmërinë e 

transaksioneve si dhe argumentimin e shpenzimeve të kryera në funksion të veprimtarisë 

shoqërisë. Auditimi ka për qëllim promovimin e transparencës duke ofruar raporte të 

besueshme për fondet nëse janë administruar siç kërkohet në aktet ligjore si dhe nëse u është 

shërbyer abonentëve për furnizimin me ujë të pijshëm, si dhe shërbimin e largimit të ujërave 

të ndotura, sipas standardeve që kërkohen. Gjithashtu, projekti i auditimit ka për qëllim 

promovimin e përgjegjshmërisë ndaj devijimeve të raportimit dhe ndaj shkeljeve të kuadrit 
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ligjor, në mënyrë që të mund të merren veprime korrigjuese dhe personat përgjegjës të 

përgjigjen për veprimet e tyre.   

Auditimi i përputhshmërisë i ndërmarrë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ka për qëllim 

promovimin e qeverisjes së mirë në sektorin publik duke marrë parasysh rrezikun e 

mashtrimit në lidhje me përputhshmërinë 
 
(sipas ISSAI 400, p 18). 

 

d. Identifikimi i çështjes: Shoqëria duhet të ketë organizimin e duhur, duhet të funksionojë 

duke respektuar aktet ligjore e nënligjore në fuqi, rritjen e të ardhurave nga aktiviteti 

hidrokarbur etj., duke patur në konsideratë shpenzimin e fondeve me ekonomicitet, eficiencë 

dhe efektivitet. 
 

e. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të auditur lidhur me çështjen nën 

auditim: Shoqëria ka si qëllim prodhimin, tregtimin e hidrokarbureve. 
 

f. Përgjegjësitë e audituesve: Audituesit janë përgjegjës për shprehjen e konkluzioneve dhe 

dhënien e opinionit për auditimin. Auditimi është bërë në përputhje me Standardet 

Ndërkombëtare të Auditimit INTOSAI. Janë respektuar kërkesat etike, është planifikuar dhe 

kryer auditimin sipas të cilit është arritur niveli i sigurisë së kërkuar. 
g. Kriteret e vlerësimit:  

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI) të INTOSAI-t, Standardet Ndërkombëtare 

të Auditimit ( ISA) IFAC; Kushtetuta dhe Baza Ligjore:   

Ligji organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”. Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit 

administrativ të KLSH-së”, miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 

30.06.2015 e ndryshuar. 

Rregullore “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë 

08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së, e ndryshuar. Praktika të mira të fushës si: Manuali i 

Auditimit të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të Audituesve; Kërkesat e 

Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për  implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të  

Auditimit, ISSAI mbi “Auditimin e përputhshmërisë", Manual i Auditimit Përputhshmërisë, 

të miratuar nga  Kontrollit i Lartë i Shtetit. 

Ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”i ndryshuar.  

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar.  

Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar. 

Ligji nr. 8438, datë 28.12.21998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. 

Ligji nr. 7853, datë 29.04.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi) i ndryshuar me 

ligjin nr. 7853, datë 29.07.1994, ligjin nr. 8297 datë 4.03.1998, nr. 10137 datë 11.05.2009. 

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar”. 

Ligji nr. 7746, datë 28.08.1993 “Për kërkimin, zhvillimin, prodhimin, trajtimin, 

transportimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit dhe rërave bituminoze brenda dhe jashtë 

Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i 

ndryshuar dhe aktet nënligjore përkatëse. 

Ligji nr. 9874, datë 14.2.2008 “Për ankandin publik”, i ndryshuar. VKM nr. 1719, datë 

17.12.2008 “Për miratimin e rregullave të ankandit publik”, i ndryshuar me VKM nr. 33, 

datë 19.01.2011, si dhe akti normativ i Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 16.06.2010, i dalë 

në zbatim të ligjit nr. 7746, datë 28.07.1993 “Për hidrokarburet”, i ndryshuar. 

VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar.  

VKM nr. 289, datë 24.04.2003 “Për kriteret dhe përbërjen e Këshillave Mbikëqyrës të 
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shoqërive anonime, shtetërore”, i ndryshuar. 

VKM nr. 68, datë 07.02.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i 

përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”. 

VKM nr. 642, datë 11.10.2005 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore”, i 

ndryshuar. Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin 

dhe kontrollin financiar”. 

VKM nr. 54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve të procedurës dhe të mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë, apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore” i ndryshuar, Statuti 

dhe Rregullorja e brendshme e shoqërisë. 

VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve 

të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre. 

Udhëzimi i Ministrit të METE nr. 318, datë 08.04.2009 “Për emërimin, funksionimin dhe 

shpërblimin e Këshillit Mbikëqyrës në shoqëritë anonime shtetërore”. 

h. Standardet e auditimit:  

- ISSAI 100 - (Parimet themelore të auditimit të sektorit publik)    

- ISSAI 400 (Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë). 

- Kodi etik i KLSH. 
 

i. Përmbledhje e punës së kryer. 

Auditimi është zbatuar sipas drejtimeve në programin përkatës. Janë konstatuar mangësi të 

cilat në mënyrë të përmbledhur paraqiten si më poshtë: 

-Dëmet ekonomike të konstatuara janë në vlerën 639,950,11 lekë të cilat kanë ardhur si 

pasojë e keqmenaxhimit në pagesat për udhëtime, djeta, shpërblime, procedurat e prokurimit, 

zbatimin e kontratave etj. 

-Efekte negative financiare në vlerën 290,151,953 lekë të cilat kanë ardhur si pasojë e 

largimeve nga puna të punonjësve pa respektuar dispozitat ligjore, shërbime të realizuara nga 

Albpetrol SHA për kontraktorë në marrëveshje hidrokarbure, nga procedurat e prokurimit etj. 

- Të ardhura të munguara nga zbatimi i marrëveshjeve hidrokarbure më vlerë 51,594,383 

USD. 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

Shoqëria “Albpetrol” SHA Patos, funksionon si Shoqëri me kapital 100% shtetëror. Albpetrol 

SHA është shoqëria shtetërore e naftës në Shqipëri e themeluar më 6 Prill të vitit 1999, e cila 

trashëgoi të gjitha asetet dhe vendburimet e naftës në Shqipëri. Selia qendrore e kompanisë 

ndodhet në qytetin e Patosit ndërsa shoqëria ushtron aktivitetin e saj edhe në Zyrën e 

përfaqësimit në Tiranë si dhe në qendrat e prodhimit në Fier, Ballsh, Kuçovë, Patos etj. 

Albpetrol SHA është në pronësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Administratori 

i shoqërisë është z. D.S, i emëruar në këtë detyrë më Mars të vitit 2019. Këshilli Mbikëqyrës 

përbëhet nga z. G.Ll, z. K.B, z. I.Gj, z. S.K, z. A.O dhe znj. E.P.  

Aktiviteti kryesor i shoqërisë është kërkimi dhe prodhimi i hidrokarbureve, i cili përfshin 

ciklin e plotë të punimeve sizmike, gjeologjike, mekanike, gjeofizike, kërkimin, nxjerrjen, 

marketimin e naftës bruto në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Kjo përfshin 

gjithashtu hapjen e veprimtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit si 

dhe çdo aktivitet tjetër të mundshëm në përputhje me interesat e saj. Gjithashtu Albpetrol 

SHA është kompania shtetërore e ngarkuar me monitorimin e Marrëveshjeve Hidrokarbure të 

lidhura me kompanitë koncesionare. 
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Prej vitit 2003 Albpetrol zotëron të drejtën e Furnizimit me energji elektrike të klientëve të 

kualifikuar; Tregtimin e energjisë elektrike; Transmetimin e gazit natyror. Albpetrol sh.a 

disponon leje mjedisore për veprimtari me diktim në mjedise për vendburimet e naftës në 

zonat Kuçovë, Patos-Marinëz (Drizë +Goran), Ballsh-Hekal, Amonicë-Gorisht, për 

vendburimet e gazit në zonën Divjakë- Lushnje, Frakull-Fier, Povelcë-Fier, Finiq-Sarandë, 

rrjeti i transmetimit të produkteve të naftës dhe të gazit, vendburimin e rërës bituminoze 

Kasnic-Fier, Uzina Mekanike Kuçovë dhe Uzina Mekanike Patos. 

Objekti, qëllimi dhe fushëveprimi i auditimit është rregullshmëria e operacioneve financiare 

të subjektit për periudhën nga data 01.08.2018 deri me datë 30.06.2019.  
 

Qëllimi i auditimit është hartimi i projektraportit të auditimit mbi bazën e vlerësimit të 

gjetjeve, si dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e aktivitetit të shoqërisë. 
 

Është audituar aktiviteti i shoqërisë për periudhën e auditimit, fokusuar kryesisht në 

operacione financiare, por jo vetëm. Janë audituar shpenzime për personelin dhe paga. 

Vendimet e marra nga këshilli administrativ. Të ardhurat e realizuara, si dhe realizimi i 

shpenzimeve. Janë audituar disa procedura prokurimi dhe zbatimi i kontratave përkatëse, 

procedurat me blerje të vogël. Është audituar hartimi i pasqyrave financiare, programi i 

zhvillimit, dhënia me qira e ambienteve në disponim të shoqërisë etj. 

 

IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

IV. 1 Mbi realizimin e rekomandimeve të dhëna nga auditimi i mëparshëm. 

Titulli i gjetjes: Realizimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Situata: Nga ana e KLSH me shkresen përcjellëse me nr 795/17, datë 09.01.2019 janë lënë 

106 rekomandime gjithsej, nga këto: 27 masa organizative, 18 masa zhdëmtimi me vlerën 

387,496,886 mijë lekë, 20 masa të ardhura të munguara për shoqërinë, një masë e ardhur e 

munguar, 2 masa për dëm ekonomik pa mundësi llogaritje të plotë nga grupi i auditimit, 18 

masa për eliminimin e efekteve negative dhe 20 masa disiplinore, (Mbështetur në Kodin e 

Punës). Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 27 masa organizative, nga të cilat, janë pranuar 26 

masa dhe nga këto masa, janë zbatuar 4 masa, janë në proces 12 masa, nuk janë zbatuar 10 

masa. 

Konkretisht janë zbatuar rekomandimet nr. 5, 6, 8 dhe 10. Janë në proces zbatimi 

rekomandimet nr. 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27. Nuk janë zbatuar rekomanimet 

nr. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 24, 25, 26. 

b. Për shpërblim dëmi janë lënë 18 rekomandime në vlerën 387,496,886 mijë lekë nga të 

cilat 15 masa janë në proces, 1 masë është zbatuar plotësisht dhe 2 masa nuk janë zbatuar, 

konkretisht është zbatuar rekomandimi nr. 12, janë në proces zbatimi rekomandimet nr. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Nuk janë zbatuar rekomandimet nr. 13 dhe 14. 

-Nga 20 masa të ardhura të munguara për shoqërinë, nuk është zbatuar asnjë masë. 

-Nga një masë e ardhur e munguar si rrjedhojë e një vendimi të padrejtë në vitin 2004,e cila 

duhet të analizohet, nuk është zbatuar. 

-Janë 2 masa për dëm ekonomik pa mundësi llogaritje të plotë nga grupi i auditimi, nga të 

cilat të dy masat janë në proces zbatimi. 

-Nga 18 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, efiçiencë dhe efektivitet të fondeve publike, 
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janë zbatuar plotësisht masa nr. 7 dhe 11, është në proces zbatimi rekomandimi nr. 8 dhe nuk 

janë zbatuar 15 masa. 

Janë rekomanduar sipas Kodit të Punës 16 masa disiplinore, “Vërejte me shkrim” ose 

“Largim nga detyra” prej të cilave janë zbatuar 14 masa disiplinore. 

Kriteri: Ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, 

neni 15, pika c. 

Ndikimi/efekti: Zbatimi i plotë i rekomandimeve do të ndikojë në përmirësimin e aktivitetit 

të shoqërisë Albpetrol sh.a, patos. 

Shkaku: Nisur nga eksperienca e zbatimit të rekomandimeve nga ky subjekt, konstatohet se 

rekomandimet nuk janë zbatuar plotësisht. 

Rëndësia: I mesëm. 

Rekomandimi: Nga shoqëria Albpetrol SHA të merren masa për përshpejtimin e realizimit 

të rekomandimeve në proces zbatimi. Të merren masa për realizimin e rekomandimeve të 

dhëna nga auditimet e mëparshme të KLSH-së, të cilat nga auditimet kanë rezultuar të 

pazbatuara, si dhe të ndiqen me vëmendje të posaçme ato të cilat janë në procese gjyqësore.  

Rekomandimi: Rikërkohet zbatimi i rekomandimeve të pa zbatuara në auditimin e 

mëparshëm. 

 

Më hollësisht rekomandimet e pa zbatuara, për të cilat rikërkohet realizimi i tyre, paraqiten 

si më poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Rekomandimi: Këshilli Mbikqyrës i Shoqërisë Albpetrol sh.a, të analizojë në grup pune të 

vecantë shkaqet, arsyet për moszbatimin e rekomandimeve për përmirësimet ligjore, 

moszbatimin e rekomandimeve të masave organizative, të lëna nga auditimi i mëparshëm dhe 

të ndjekë të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe ligjore për arkëtimin e shumës 

501,700,000 lekë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu të analizohen shkaqet, 

arsyet për mos përdorimin me efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në shumën 

11,365,133 lekë në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. 

Përgjigja e institucionit: Me nr.12189 datë 12.12.2018, lënda: “Kundërshtime mbi zbatimin 

e rekomandimeve të Programit të Auditimit të mëparshëm”. Këshilli mbikëqyrës nuk ka 

marrë vendim mbi këtë çështje. 

Komenti i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

2. Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikqyrës dhe Shoqëria Albpetrol SHA, të krijohet një grup 

pune i veçantë i cili të analizojë shkaqet, arsyet për hartimin dhe lidhjen e kontratës jo në 

përputhje me Dokumentet Standarte të Ankandit, dhe të merret masat e duhura administrative 

dhe ligjore për personat përgjegjës. Gjithashtu, në vijimësi në lidhje me procedurën e 

ankandeve, të veprohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për hartimin dhe lidhjen e 

kontratave. 

Përgjigja e institucionit: Mbështetur në shkresën e MIE me Nr. 3204/1, datë 19.12.2017 

“Mbi ngritjen e Grupit të Punës për shqyrtimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH”, Grupi i 

Punës ka dalë në perfundimin se metodologjia e shitjes së naftës bruto nuk i ka krijuar 

shoqërisë Albpetrol asnjë efekt negativ. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 
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3. Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë, Drejtoria e Financës, Drejtoria e Prokurimeve, 

të marrë masa në të ardhmen që, procedurat e blerjeve me vlera të vogla, të cilat nuk janë 

procedura emergjente, të veprohet në përputhje me kuadrin regullativ ligjor. Gjithashtu 

shpenzimet e kryera për këto praktika, të kryen pasi të jetë plotësuar i gjithë dokumentacioni i 

nevojshëm justifikues, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

Përgjigja e institucionit: Sipas urdhrit nr.34, datë 14.02.2019 “Për procedurat e blerjeve me 

vlera të vogla” të plotësohen të gjitha praktikat dokumentare të blerjeve me vlera të vogla me 

dokumentacionin e duhur justifikues, sipas përcaktimeve ligjore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

7. Rekomandimi: Nga administratori i shoqërisë Albpetrol sha, të merren masa që dhënat 

financiare të paraqitura në raportet periodike për Këshillin Mbikëqyrës dhe Ministrinë e 

Linjës, të jenë të rakorduara me drejtorinë e financës, për në paraqitje më të saktë dhe të 

besueshme. 

Nga shoqëria Albpetrol sha, të merren masa që të ndiqen procedura të kujdesshme në lidhje 

me planifikimin real të sasive tё prodhimit tё naftёs e gazit, të të ardhurave të tjera, dhe 

shpenzimeve, tё bazuara nё tё dhёna teknike tё verifikuara dhe kontrolluara nga grupe tё 

ndryshme pune, shpenzimet dhe investimet tё jenё tё argumentuara me situacionet pёrkatёse 

nё mёnyrё qё drejtimi i shoqёrisё tё mund tё ndjekё ecurinё e situatёs ekonomiko-teknike dhe 

tё ketё mundёsi pёr ndёrmarrjen e veprimeve pёr pёrmirёsimin e rezultatit financiar. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

9. Rekomandim: Shoqëria duhet të marrë masa për korrigjimin e gabimit të kryer në 

periudhën 2017, me qëllim paraqitjen reale të situates financiare të saj. Në hartimin e 

pasqyrave financiare të përfshihet informacion shpjegues për politikat kontabël të adoptuara 

për matjen e inventarëve, me qëllim për të dhënë një pamje të përgjithshme të pozicionit 

financiar, i dobishëm për vendimarrjen ekonomike të një grupi të gjerë përdoruesish të cilët 

nuk kërkojnë raporte të vecanta për të përmbushur nevojat e tyre specifike për informacion. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pikë. 

Komenti i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

11. Rekomandim: Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe administratori i Shoqërisë, të merren masa 

për një shqyrtim të besueshëm dhe real të llogarive të arkëtueshme dhe për vlerat që iu 

përkasin subjekteve që kanë falimentuar, dhe i kanë kaluar afatet e parashikimit, apo për të 

cilat nuk disponojnë dokumenta ligjore të kryejnë vlerësimet e duhura dhe të krijojnë 

provizionet përkatëse dhe sistemin e tyre sipas SKK 6, Provizionet, Detyrimet dhe Aktivet e 

Kushtëzuara –i përmirësuar. 

Përgjigja e institucionit:  Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pikë. 

Komenti i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

12. Rekomandim: Titullari i AK të marrë masa që t‟i kushtojë vëmendjen e duhur 

institucionale procesit të shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave, dokumentacionit ligjor dhe 

administrativ të operatorëve ekonomikë dhe ofertave të ofertuesve, me qëllim rritjen e 

eficences në shpenzimet publike, duke zhvilluar procedura prokurimi në përmbushje të 

kritereve ligjore , kapaciteteve ekonomike, financiare dhe profesionale, në përzgjedhjen e 

ofertës më të mire ekonomike, duke siguruar që autoriteti kontraktor të pranojë oferta të cilat 

janë të përballueshme, të qëndrueshme, të pakushtëzuara dhe të plotësimit të nevojave të saj. 
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Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pikë. 

Komenti i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

14. Rekomandim: Nga ana e Shoqërisë Albpetrol sh.a, të merren masat e duhura për 

përmbushjen e detyrimeve ligjore për derdhjen e kontributeve të detyrueshme për ish të 

përndjekurit dhe ish të dënuarit politikë, për kryerjen e pagesës brenda afateve të përcaktuara 

dhe në përputhje me vlerën e përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi për shumën e papaguar 

prej 27,192,591 lekë. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pikë. 

Komenti i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

24. Rekomandim: Albpetrol sh.a në bashkpunim me AKBN të ushtrojë autoritetin që i jep 

M-H dhe L-M si palë, për vlerësimin dhe zhvillimin e zonave të kontratave, duke monitoruar 

dhe audituar në vazhdimësi, të gjitha aktivitete e realizuara nga kontraktori, të marrin për 

njoftimin e Kontraktorit B.P.A në kushtet e devijimit material në përputhje me nenin 8, pika 

8.3 të marrëveshjes hidrokarbure, si dhe pikën 7.2,c të licencë marrëveshjes dhe zbatimit të 

ligjit nr.111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore” për pajisjen e lejeve 

administrative të lëshuara nga organet e administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore. Për 

shfrytëzimin e puseve të ujit në zonën e kontratës. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pikë. 

Komenti i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

25. Rekomandim: Nga Këshilli Mbikëqyrës të shqyrtohet efektiviteti i investimet e kryera 

nga viti 2013 e në vazhdim në DMH, organika e personelit e Drejtorisë së Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, në raport me organikën totale të admininistratës dhe në veçanti për sektorët e 

dubluar (si juridik, ekonomik etj), rezultateve të arritura nga kjo drejtori, si dhe të merret 

vendimi përkatës. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

26. Rekomandim: Albpetrol sh.a si pale në Marrëveshjen Hidrokarbure e Licencë 

Marrëveshje në kryerjen e operacioneve Hidrokarbure, kur kontraktori kryen shkelje 

materiale të detyrave dhe detyrimeve të tij themelore sipas Marrëveshjes Hidrokarbure L-M, 

dhe është këshilluar për këto shkelje, të njoftojë kontraktorin që veprimtaria e tij është në 

shkelje materiale dhe nuk korrigjon ose nuk është angazhuar të korrigjojë në mënyrë 

substanciale këtë shkelje brenda 6 muajsh. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pike. 

Komenti i grupit të auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

B1. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

13. Rekomandimi: Nga administratori i Shoqërisë Albpetrol SHA, të kërkohet në rrugë 

ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e 

gjykimit për arkëtimin e shumës 2,558,636 lekë nga punonjësit përfitues. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 
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14. Rekomandimi: Shoqëria Albpetrol SHA në bashkëpunim me Këshillin Mbikëqyrës dhe 

Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, të marrë masat e duhura duke ngritur grup pune të 

veçantë dhe të analizojë shkaqet, arsyet, për zbritjen e kostove të shpenzimeve të mazinimit, 

stokimit, ngrohjes dhe ngarkimit, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe ligjore për arkëtimin e shumës 2,054,104 USD, të përfituar padrejtësisht 

nga shoqëria “I. 99 SHA”, përkatësisht nga të gjithë personat përgjegjës të mësipërm.  

Përgjigja e institucionit: Mbështetur në shkresën e MIE me Nr. 3204/1, datë 19.12.2017 

“Mbi ngritjen e grupit të punës për shqyrtimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH”, grupi i 

punës ka dalë në përfundimin se metodologjia e shitjes së naftës bruto nuk i ka krijuar 

shoqërisë asnjë efekt negativ. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

B2. TË ARDHURA TË MUNGUARA PËR SHOQËRINË 

 

1. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 2,561,400 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 100 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekve të pronave të dhëna me 

qira. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

2. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 1,992,200 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 100 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qira. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

3. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 2,095,500 
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lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 200 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

4. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 10,058,400 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 200 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

5. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 1,044,000 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 60 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

6. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 3,654,000 
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lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 60 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse. 

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

7. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 1,020,000 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 200 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

8. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 3,570,000 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 200 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

9. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 2,153,500 
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lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 200 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse. 

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

10. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 5,288,400 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 100 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se kontraktori shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

11. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 750,000 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 35 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se qiramarrësi shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

12. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 1,113,600 
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lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 200 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se qiramarrësi shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

13. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 6,960,000 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 200 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se qiramarrësi shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

14. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 350,000 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 150 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se qiramarrësi shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

15. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 600,000 
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lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 150 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se qiramarrësi shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme. 

Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe 

përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë 

personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

16. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 1,338,000 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 90 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se qiramarrësi shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme dhe 

qiramarrësi.  Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e 

arsyeve dhe përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të 

gjithë personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

17. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 3,211,200 

lekë, përkatësisht nga qiramarrësi dhe personi përgjegjës i cili ka lidhur kontratën, të cilët 

kanë shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë e dhënies me qira të një sipërfaqe prej 90 m2, 

ndërkohë që në fakt rezulton se qiramarrësi shfrytëzon të tërë sipërfaqen e mundshme dhe 

qiramarrësi. Strukturat drejtuese të shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e 

arsyeve dhe përgjegjësive të dëmit të shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të 

gjithë personave përgjegjës, si dhe të merren vendimet përkatëse.  

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

18. Rekomandimi: Të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës prej 2,500,200 
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lekë, përkatësisht nga personi përgjegjës, i cili ka shkaktuar mos arkëtimin e vlerës së 

mësipërme, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të kompanisë Albpetrol Sh.a. si rrjedhojë 

mos marrjes së masave dhe mos veprimit lidhur me pronën e mësipërme, ndërkohë që në 

fakt, rezulton se në këtë pronë magazinoheshin materiale ndërtimore. Strukturat drejtuese të 

shoqërisë të caktojnë një grup pune, për analizën e arsyeve dhe përgjegjësive të dëmit të 

shkaktuar, duke bërë njëkohësisht edhe evidentimin e të gjithë personave përgjegjës, si dhe të 

merren vendimet përkatëse. 

Përgjigja e institucionit: Me urdhrin nr.31 datë 14.02.2019, dhe urdhrin nr. 42, datë 

18.02.2019 për kontrollin dhe verifikimin e pronave të Albpetrol sh.a, administrator i 

Albpetrol sh.a ka dhënë urdhër për hartimin e raporteve mujore. 

Komenti i grupit të Auditimit: Mungojnë faturat e arkëtimit të lekëve të pronave të dhëna me 

qera. 

Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

19. Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe administratori të merren masat e 

menjëhershme pёr nxjerrjen e pёrgjegjёsive personale pёr sasinё e naftёs sё munguar si dhe 

arsyet e mos shqyrtimit tё çёshtjes qё nё maj tё vitit 2016 nga ish-administratori, kur ishte 

ngritur si problem nga kryeinxhinieri i QPN-sё.  

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pikë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

20. Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe administratori të merren masat e 

menjëhershme pёr marrjen tё gjitha detyrimeve qё kanё shoqёritё kontraktore tё 

marrёveshjeve hidrokarbure si dhe nxjerrjen e pёrgjegjёsive individuale pёr mos tёrheqjen e 

sasive tё naftёs e tё gazit nga kёto shoqёri. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga ana e institucionit për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

B3. TË ARDHURA TË MUNGUARA SI RRJEDHOJË E NJË VENDIMI TË 

PADREJTË NË VITIN 2004, TË CILAT DUHET TË ANALIZOHEN. 

 

Rekomandimi Nr.1: Albpetrol, KMB, AKBN, MIE të marrin masa të analizojnë në grup 

pune të veçantë shkaqet arsyet dhe përgjegjësit për miratim/nënshkrimin e M-H me 

kontraktor S. I. E. Ltd, ndryshimin e ASP dhe koefiçentin e Rënies Eksponenciale të 

prodhimit të puseve krahasuar me Marrëveshjen e nënshkruar me Premier O. L. Të analizohet 

vlera prej 439,698,341 usd dhe te nxirren pergjegjesit e të gjithë personat përgjegjës që kanë 

marrë pjesë në formulimin, miratimin, nënshkrimin e M-H me S. I. Ltd. Një kopje e raportit 

të grupit të veçantë të punës t‟i dërgohet zyrtarisht KLSH. Gjithashtu, ky grup të bëj 

llogaritjen e saktë të efekteve financiare, duke filluar që nga data e nënshkrimit të tyre (dites 

efektive) dhe të analizohet dhe të nxirren përgjegjësit. Më tej KLSH do të analizoj këtë raport 

dhe do t‟i drejtohet organeve më të larta shtetërore të kompetencës, si dhe atij të prokurorisë 

sipas përcaktimit te ligjit nr.154/214, datë 27.11.2014. 

Përgjigja e institucionit: Me shkresën Nr.5739 datë 17.06.2019 me lëndë “Relacion mbi 

rekomandimet e lëna në Raportin Përfundimtar të Kontrollit të Lartë të Shtetit, mbi efektin 

ekonomik negative që rezulton nga krahasimi i termave të kontratës së lidhur me S. I. E. 

(2004) me atë të lidhur me P. O. (1994)”. Shoqëria Albpetrol ka arritur në konkluzionin se 

rekomandimi i Klsh-së nuk qëndron dhe si i tillë nuk merret në konsideratë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 
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C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFIҪIENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 

 

1. Rekomandim: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 4,140,780 lekë, përkatësisht 

nga personat përgjegjës, të cilët kanë shkaktuar shpenzim të paargumentuar ndaj buxhetit të 

kompanisë Albpetrol sh.a si rrjedhojë e përllogaritjes gabim të vlerës së fondit limit. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

2. Rekomandim: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 15,816,156 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: 

“Rehabilitimi i sistemit të injektimit të ujrave në St.Dek.Kash, puset dhe grupet e vendburimit 

Cakran Mollaj dhe Sek.Dek.Usojë, të QPN Ballsh”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të 

merren vendimet përkatëse ligjore, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

3. Rekomandim: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 2,617,800 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje 

lubrifikante”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse ligjore, në 

mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

4. Rekomandim: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 15,888,000 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje 

GPS personal dhe GPS automjetesh”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren 

vendimet përkatëse ligjore, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

5. Rekomandim: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 2,130,000 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje 

autovetura”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse ligjore, në 

mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 
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Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

6. Rekomandim: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 2,763,360 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: 

“Shërbime për punime me autosondë”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren 

vendimet përkatëse ligjore, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

9. Rekomandim: Nga Administratori i Shoqërisë Albpetrol SHA, Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore, Drejtoria e Programimit të merren masat e duhura që, në të ardhmen të respektohet 

numri i fuqisë punëtore në punë në përputhje me strukturën e miratuar dhe legjislacionin në 

fuqi, duke synuar një përdorim të fondeve publike me ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

10. Rekomandimi: Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol SHA të analizojë vendimin e dhënë nga 

ish-administratori për përfitimet e shpërblimeve të dhëna në shumën 570,000 lekë ndaj 

punonjësve të drejtorisë së prokurimeve, gjithashtu të merren masat që në të ardhmen të mos 

jepen pagesa dhe shpërblime të cilat bien në kundërshtim me Legjislacionin në fuqi. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

12. Rekomandimi: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 1,026,000 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje 

transformator fuqie”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse 

ligjore ndaj personave përgjegjës, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

13. Rekomandimi: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 6,523,800 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje 

çakull dhe stabilizant”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse 

ligjore ndaj personave përgjegjës, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

14. Rekomandimi: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 2,195,168 lekë, vlerë e cila ka 

të bëjë me shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit të zhvilluar me objekt: “Blerje 

veshmbathje për punonjësit”, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet 
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përkatëse ligjore ndaj personave përgjegjës, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të 

ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

15. Rekomandimi: Administratori i Shoqërisë, Drejtoria e Financës të merren masat e 

duhura për ndryshimin e kontratës kolektive dhe të nxjerrë urdhrin përkatës për 

mosvazhdimin e kësaj pagese më tepër nga vlera e përcaktuar në aktet ligjore. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

16. Rekomandimi: Nga administratori i Shoqërisë Albpetrol SHA, të merren vendimet 

përkatëse ligjore ndaj personave përgjegjës, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të 

ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

17. Rekomandimi: Nga administrator i shoqërisë Albpetrol sh.a të merren vendimet 

përkatëse ligjore ndaj personave përgjegjës, në mënyrë që të parandalohen raste të tilla në të 

ardhmen. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

18. Rekomandimi: Nga Administratori i shoqërisë, si dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol 

Sh.a., të merren masa për të analizuar shkaqet, arsyet dhe përgjegjësitë për mos përdorim me 

efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve publike në vlerën prej 14,035,738 lekë, si rrjedhojë e 

pagesës për zëra të cilët nuk janë parashikuar në kontratë, si dhe nuk provohet se janë kryer 

prej tij, si dhe të evidentohen përgjegjësitë dhe të merren vendimet përkatëse ligjore. 

Përgjigja e institucionit: Nuk ka asnjë përgjigje nga institucioni për këtë pikë. 

Komenti i grupit të Auditimit: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

D.1. MASA DISIPLINORE 

 

Mbështetur në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë”, i 

ndryshuar, në “Rregulloren e Brendshme të Shoqërisë” nr. 1357, datë 22.04.2013 si dhe në 

“Kontratës Individuale të punës” miratuar me vendimin nr. 31, datë 13.06.2014 “Për 

unifikimin e kontratave Individuale të Punës”, Këshilli Mbikëqyrës dhe Shoqëria Albpetrol 

SHA të fillojë procedurat për dhënien e masës disiplinore nga“Vërejtje me shkrim” deri në 

“Largim nga detyra”, të cilat duhet të jenë në raport me shkeljet e kryera. 

Nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë propozuar 20 masa disiplinore e përkatësisht: 

 

Ulje në detyrë deri në largim nga puna për 2 punonjës: 

-Për z.S.K, me detyrë drejtor i Drejtorisë së Pronave, ky rekomandim nuk është zbatuar 

pasi nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.D.S, me detyrë Drejtor në Drejtorinë e Marrëveshjeve Hidrokarbure, ky rekomandim 

nuk është zbatuar pasi nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

“Vërejtje me shkrim”, “Ulje në detyrë”, deri në “Largim nga detyra” për 15 punonjës: 
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-Për znj.Zh.N, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Financës, ky rekomandim nuk është 

zbatuar pasi nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.A.V, me detyrë Drejtor i Burimeve Njerëzore, ky rekomandim nuk është zbatuar 

pasi nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.E.M, me detyrë ish drejtor në Q.A.SH.N.G Patos, ky rekomandim nuk është zbatuar 

pasi nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.E.Sh, me detyrë ish drejtor në Q.F.M.T, ky rekomandim nuk është zbatuar pasi nuk 

është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.B.S, me detyrë anëtar i komisionit të shitjes, ky rekomandim nuk është zbatuar pasi 

nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.A.B, me detyrë anëtar i njësisë së prokurimit, ky rekomandim nuk është zbatuar pasi 

nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.B.Q, me detyrë anëtar i njësisë së prokurimit, ky rekomandim nuk është zbatuar pasi 

nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

-Për z.E.A, me detyrë anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave, ky rekomandim nuk 

është zbatuar pasi nuk është vënë asnjë dokumentacion në dispozicion. 

“Vërejtje me shkrim ”deri në “Ulje nga detyra” për 3 punonjës: 

 

IV. 2 Mbi zbatimin e ligjshmërisë për emërimet dhe funksionimin e Këshilli Mbikëqyrës 

dhe Administratorit, si dhe vendimet e marra dhe zbatimi i tyre. 

Titulli i gjetjes: 1. Këshilli mbikëqyrës nuk e ka kryer veprimtarinë e tij në përputhje të plotë 

me kuadrin rregullator përkatës në drejtim të raportimit të aktivitetit; planifikimit të 

veprimtarisë; dokumentimit të mbledhjeve me libër të veçantë protokolli; analizën e zbatimit 

të vendimeve të marra; ushtrimin e kompetencave në kontrollin e mbikëqyrjen e zbatimit të 

politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët etj. 

2. Janë marrë vendime të pabazuara ligjërisht: vendimi nr.22, datë 24.12.2018; mungesa e 

firmosjes nga Kryetari i Këshillit mbikëqyrës të dy vendimeve të mbledhjes së datës 

30.01.2019; vendimi qarkullues nr.6/1 datë 21.03.2019 dhe nr. 12, datë 25.04.2019 etj.; ose 

jashtë afateve të përcaktuara në udhëzime të veçanta si vendimi nr. 21, datë 19.10.2018 etj. 

3. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës kanë përfituar padrejtësisht furnizim me naftë në 

kundërshtim me kuadrin ligjor përkatës.  
 

Situata: I. Për periudhën gusht-tetor 2018, këshilli mbikëqyrës nuk ka të dokumentuar 

raportimin për veprimtarinë ekonomike e financiare të shoqërisë, ministrit të linjës dhe 

Ministrit të Ekonomisë dhe Financave, me cilësinë e përfaqësuesit të pronës shtetërore, jo më 

pak se 4 herë në vit, kundërshtim me pikën 8 të VKM nr. 642, datë 11.10.2005 paragrafi i 

fundit; 

- nuk e ka zhvilluar veprimtarinë e tij nëpërmjet mbledhjeve të anëtarëve mbi bazën e një 

programi vjetor të miratuar për aktivitetin e drejtorisë dhe të mbledhjeve të tjera të posaçme 

të kërkuara nga vetë këshilli apo drejtoria, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 318, datë 

8.4.2009, kreu III, pika 1 këshilli mbikëqyrës;  

- mungon dokumentimi i zhvillimit të mbledhjeve në librin e protokollit, i cili shërben si bazë 

për zbardhjen e vendimeve, në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimin nr. 318, datë 8.4.2009, 

kreu III pika 4;  

- para mbledhjes së radhës nuk ka informuar këshillin mbikëqyrës mbi realizimin e detyrave 

të lëna në mbledhjen e mëparshme, në kundërshtim me kreun e III, pika 8, Drejtori i 

shoqërisë; 
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- në kundërshtim me pikën 6 të kreut IV të Udhëzimit nr. 318, datë 8.4.2009 Këshilli 

mbikëqyrës nuk ka lidhur kontrata vjetore me drejtorinë për administrimin e shoqërisë, si dhe 

nuk ka kontrolluar çdo tremujor zbatimin e programit vjetor  e auditimit; 

- në kundërshtim me pikën 2 të kreut V të Udhëzimit nr. 318, datë 8.4.2009, anëtarët e 

këshillit mbikëqyrës nuk janë deklaruar vetë me shkrim në drejtorinë e shoqërisë për 

shpërblimin për pjesëmarrje në këshillin e parë apo të dytë;. 

- në kundërshtim Kreun e III, pika 4 të Udhëzimit, Raportet dhe materialet e përgatitura për 

t‟u paraqitur në mbledhjen e këshillit mbikëqyrës sipas rendit të ditës të miratuar, nuk u janë 

dorëzuar anëtarëve të këshillit mbikëqyrës nga drejtuesit e shoqërisë 10 ditë para mbledhjes;  

- Vendimi nr.22, datë 24.12.2018 për miratimin e dhënies së gjysmë page shpërblim për të 

gjithë punonjësit e shoqërisë Albpetrol SHA është në kundërshtim me ligjin nr. 7961, datë 

12.07.1995, “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, neni 114-Shpërblimi, pika 

2; 

- Vendimi nr.27, datë 24.12.2018 për miratimin në parim të treguesve të programit të 

zhvillimit ekonomik të shoqërisë për vitin 2019 është marrë jashtë afateve të vendosura në 

Udhëzimin e Ministrit të Ekonomisë dhe Financave nr. 15, datë 02.05.2018, kreu III- Afatet e 

hartimit, shqyrtimit dhe miratimit të programeve të zhvillimit, pika 2; 

- Vendimi nr. 21, datë 19.10.2018 mbi miratimin e pasqyrave financiare dhe anekset që e 

shoqërojnë për vitin ushtrimor 2017, është marrë jashtë afateve të përcaktuara në Udhëzimin 

nr. 318, datë 8.4.2009, kreu IV, pika 7;  
 

II. Për periudhën janar-qershor 2019 - Në mbledhjen e datës 30.01.2019 tre vendimet e 

marra që kanë të bëjnë me ndryshimin e statutit, ndryshimin e Rregullores së brendshme dhe 

miratimin në parim të transferimit të një prone në Bashkinë Patos, nuk janë firmosur nga 

Kryetari  z. G.Ll dhe anëtari z. K.B. Një vendim marrje e tillë është në kundërshtim me ligjin 

nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore 

dhe enteve publike”, neni 2, pika 2; 

- Janë marrë vendimi qarkullues nr.6/1 datë 21.03.2019 për miratimin e pjesëmarrjes së 

administratorit në programin e kualifikimit profesional, si dhe nr. 12, datë 25.04.2019 për 

emërimin në detyrë të z. E.Sh dhe z. B.M si specialistë në Drejtorinë e auditit të brendshëm të 

shoqërisë “Albpetrol”. Një veprimtari e tillë është në kundërshtim me ligjin nr.9901, datë 

14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, neni 161, pika 3, si dhe në 

kundërshtim me ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të 

administratës shtetërore dhe enteve publike”, neni 16, pika 1; 

- Këshilli mbikëqyrës nuk ka ushtruar kompetencat e përcaktuar në ligjin nr.9901, datë 

14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, neni 154, pika 1 shkronja “b” 

deri në “g” dhe ”i”, si dhe pika 2 në lidhje me dhënien e direktivave për administratorët për 

zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë, kontrollin e mbikëqyrjen e zbatimit të politikave 

tregtare të shoqërisë nga administratorët, shqyrtimin e kontrollin e librave kontabël, 

dokumenteve dhe aktiveve të shoqërisë etj. 

- Këshilli mbikëqyrës ka marrë padrejtësisht karburant me kuota mujore 400 litra, e cila ësht1 

në kundërshtim me Ligjin nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar, neni 160; VKM nr. 642, datë 11.10.2005 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive 

anonime shtetërore” i ndryshuar, pika 6 paragrafi i fundit; si dhe VKM nr.570, datë 

03.10.2018 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore” pika 6: Në këto 

kushte vlera e karburantit të marrë padrejtësisht nga anëtarët e këshillit mbikëqyrës përbën 

dëm ekonomik për “Albpetrol” SHA në vlerën 477,440 lekë.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 
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1) Z. G.Ll në cilësinë e Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës, si dhe anëtarët e Këshillit 

Mbikqyrës,  

2) Znj. R.B,  në cilësinë e Sekretares së Këshillit Mbikëqyrës 
 

Kriteri: -Ligjin nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, 

neni 154, pika 1 shkronja “b” deri në “g” dhe ”i”, si dhe pika 2; neni 160; neni 161, pika 3; 

- Ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës 

shtetërore dhe enteve publike”, neni 2, pika 2; neni 16, pika 1; 

- Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, 

neni 114; 

- VKM nr.570, datë 03.10.2018 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore” 

pika 6. 

Ndikimi/Efekti: Mangësitë në veprimtarinë e Këshillit mbikëqyrës kanë ndikuar në 

zhvillimin ekonomik dhe financiar të Albpetrol SHA, si dhe i kanë sjellë asaj një dëm 

ekonomik në vlerën prej 477,440 lekë 

Shkaku: Mungesa e vlerësimit të rëndësisë që ka veprimtaria e Këshillit mbikëqyrës për 

zhvillimin ekonomiko-financiar të shoqërisë Albpetrol. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: Këshilli mbikëqyrës të marrë masa për planifikimin, dokumentimin dhe 

raportimin e veprimtarisë tij; analizën e zbatimit të vendimeve të marra; ushtrimin e 

kompetencave në kontrollin e mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare të shoqërisë; 

anulimin e vendim-marrjeve të pabazuara ligjërisht, si dhe të heq dorë nga përfitimet e 

paligjshme. 

Vazhdimisht 

 

Për veprimtarinë e administratorit 

 

Titulli i Gjetjes: 1. Relacionet që shoqërojnë praktikat e vendim-marrjes së Administratorit, 

ka raste që nuk janë të firmosura nga të gjithë punonjësit që kanë përgatitur materialet; 

2. Vendimet e marra nga administratori në pjesën më të madhe janë për çështje të 

marrëdhënieve të punës, por që nisur nga penalizimi i shoqërisë për largimet e paligjshme 

nga puna tregon se nuk është zbatuar drejtë kuadri ligjor përkatës; 

3. Përgjithësisht, në praktikat e vendimeve mbi fitimin e munguar bujqësor si rezultat i 

marrjes në përdorim të tokës bujqësore që shërben në prodhimin e hidrokarbureve si shesh 

për shfrytëzimin e tyre ka mangësi në plotësimin e tyre, afatet kohore, mospërputhje të zërit 

të sipërfaqes së tokës në zotërim etj. 

4. Vendimet për dhënie karburanti për këshillin mbikëqyrës, për shtesë page dhe shpërblim 

për zbatim kontrate janë të pabazuar ligjërisht dhe të paargumentuara.  
 

Situata:  - Gjatë shqyrtimit nga ana formale të praktikave për vendimet e marra nga 

administratori konstatohet se jo të gjitha relacionet janë nënshkruar nga punonjësit hartues të 

tyre, gjë e cila përveç se mangësi, mund të shprehë mos dakordësi të tyre, kryesisht në vitin 

2018;  

- konstatohet se nuk ka pasur qëndrueshmëri në marrëdhëniet e punës së punonjësve, pasi 

gjatë muajit gusht 2018 ka pasur zgjidhje dhe ndërprerje të marrëdhënieve për shkak të 

ristrukturimit e cila ka vazhduar masivisht deri në nëntor të po atij viti, por që ka pasur në të 

njëjtën kohë dhe emërime dhe riemërime në punë kryesisht gjatë vitit 2019. Problematika të 

tilla, kur nuk trajtohen sipas kuadrit ligjor përkatës sjellin probleme sociale për punonjësit 

dhe probleme financiare për shoqërinë, pasi në periudhën gusht 2018-qershor 2019 janë mbi 
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90 çështje në proces gjyqësor të lidhura me punësimin, si dhe për periudhën objekt auditimit 

shoqëria është penalizuar me 99,660,039 lekë nga vendimet gjyqësore për largimet nga puna 

pa shkaqe ligjore.  

- Vendimi nr.49, datë 09.08.2018 mbi fitimin e munguar bujqësor si rezultat i marrjes në 

përdorim të tokës bujqësore që do të shërbejë si shesh për shfrytëzimin e pusit Kuqar -4001 

në QPN Fier për pagesën e 72,000 lekë për zënien e një sipërfaqe 400 m² tokë bujqësore për 

kulturën perime, në një kohë që në aktin e marrjes së tokës në pronësi ka ullishte; në 

vendimin nr.1211, datë 17.12.2018, miratimin e fondit 85,050 lekë i cili nuk përputhet me 

periudhën e kontraktuar, dëmshpërblehen kultura bujqësore në një kohë që në aktin e marrjes 

së tokës në pronësi ka ullishte; si dhe mendimet për praktika të tilla, përgjithësisht nuk kanë 

të plotësuar numrin e protokollit dhe datën përkatëse.    

- Vendimi i Administratorit z. D.S nr.139, datë 05.04.2019 “Për një ndryshim në Vendimin 

nr.317, date 04.11.2013 mbi miratimin e kuotës se karburantit te anëtarëve të Këshillit 

mbikëqyrës të shoqërisë Albpetrol SHA”, bazuar në relacionin i cili nuk përmban asnjë 

referencë ligjore dhe është në kundërshtim me ligjin nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët 

dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, neni 160, si dhe në VKM nr.570, datë 03.10.2018 “Për 

këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore” pika 6;  

- Vendimi i Administratorit z. D.S nr.281, datë 05.06.2019 për miratimin e shtesës  mujore 

mbi pagë në masën 10,000 lekë për njësinë e autoritetit përgjegjës për parandalimin e 

konfliktit të interesave është i pabazuar ligjërisht, pasi i referohet ligjit nr.8487, datë 

13.05.1999 “Për kompetencat në caktimin e pagave të punës” i cili është shfuqizuar me ligjin 

nr.10405, datë 24.03.2011 ”Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve” 

neni 8. Veç kësaj për këtë shtesë nuk ka referenca as në kontratën kolektive dhe individuale 

të punës. 

- Vendimi i Administratorit z. D.S nr.301, datë 12.06.2019 “Për shpërblimin e anëtarëve të 

grupit të punës“ në masën e ½ page mujore për punonjësit e QFT Patos që kanë kryer 

evadimin e mallrave dhe materialeve sipas kontratës nr.11860/11, datë 21.01.2019, është i 

pabazuar ligjërisht dhe i paargumentuar, pasi kjo kontratë ka filluar mbi 1 muaj me vonesë 

nga afati i përcaktuar në kontratë, është shtyrë dy herë me afat sa afati i përcaktuar në 

kontratën bazë, si dhe shtyrja e fundit është karakterizuar dhe me kosto financiare shtesë prej 

20%.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: -Z. K.B me detyrë 

administrator në periudhën deri më 05.03.2019 në cilësinë e Administratorit dhe  

Z. D.S me detyrë Administrator nga data 05.03.2019 e në vazhdim, në cilësinë e 

Administratorit. 
 

Kriteri: - Ligjin nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, 

neni 160;  

- Ligjin nr.10405, datë 24.03.2011 ”Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve” neni 8; 

- VKM nr.570, datë 03.10.2018 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore” 

pika 6. 
  

Ndikimi/Efekti: Vendim-marrja e Administratorit ndikon në ecurinë ekonomiko-financiare 

të shoqërisë si dhe mirëqenien e punonjësve të saj. 
  

Shkaku: Mungesa e angazhimit serioz të stafit drejtues në njohjen dhe zbatimin e 

legjislacionit përkatës  
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Rëndësia: E lartë 
 

Rekomandime: 1. Administratori gjatë veprimtarisë së tij të administrojë dhe të vlerësojë të 

gjitha relacionet përkatëse jo vetëm nga ana e përmbajtjes por edhe formale (si data, 

referencat ligjore, nënshkrimet etj.) për të siguruar vendim-marrje të bazuar dhe argumentuar. 

Vazhdimisht  

 

2. Për të gjitha vendim-marrjet që kanë të bëjnë me administrimin e marrëdhënieve të punës 

të kërkojë relacion të hollësishëm nga drejtoritë teknike, juridike dhe burimet njerëzore, me 

synim argumentimin e tyre ligjor dhe shmangien e problemeve financiare për Albpetrol SHA 

dhe atyre sociale për punonjësit. 

. Vazhdimisht  

 

3. Për praktikat e vendimeve mbi fitimin e munguar bujqësor si rezultat i marrjes në përdorim 

të tokës bujqësore që shërben në prodhimin e hidrokarbureve të hartojë dhe të miratojë 

procedura të posaçme të përditësuara me legjislacionin aktual, me qëllim që të shmangen 

praktikat e parregullta në këtë drejtim. 

Brenda datës 30.10.2019 

 

4. Për vendimet: nr.139, datë 05.04.2019 “Për një ndryshim në Vendimin nr.317, date 

04.11.2013 mbi miratimin e kuotës se karburantit te anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të 

shoqërisë Albpetrol SHA”; nr.281, datë 05.06.2019 Për miratimin e shtesës  mujore mbi pagë 

në masën 10,000 lekë për njësinë e autoritetit përgjegjës për parandalimin e konfliktit të 

interesave, si dhe nr.301, datë 12.06.2019 “Për shpërblimin e anëtarëve të grupit të punës“ në 

masën e ½ page mujore për punonjësit e QFT Patos që kanë kryer evadimin e mallrave dhe 

materialeve sipas kontratës nr.11860/11, datë 21.01.2019, të merren masa për anulimin e tyre, 

për shkak se janë të bazuar ligjërisht. 

Menjëherë 

 

 

IV. 3 Mbi zbatimin e strukturës organizative, dhënien e pagave dhe shpërblimeve në 

përputhje me dispozitat ligjore, si dhe administrimi i marrëdhënieve të punës. 

1. Tituli: Shpenzime më tepër nga parashikimi për fondin e pagave. 
Situata: Nëse llogaritim pagën mesatare të vitit 2018 prej 45,574 lekë/muaj, diferenca e 

shpenzimeve më tepër nga parashikimi për fondin e pagave për 5 muajt e fundit të vitit 2018 

është afërsisht 12,168,259 lekë. Në qoftë se për këtë periudhë ka një fond faktik pagash të 

shpenzuara në vlerën 511,218,258 lekë, kjo shifër duhej të ishte afërsisht 499,049999 lekë, 

diferencë e cila përbën efekt financiar negativ për buxhetin e shoqërisë. Në fondin e 

parashikuar të pagave për vitin 2018 prej 1,278,429 mijë lekë, kjo diferencë jep efekt negativ 

për 5 muaj në masën 0,95 % ose afërsisht një efekt negativ prej 2,28 % në muaj, krahasuar 

me fondin e parashikuar mujor për këtë vit.                                                                           

Paga mesatare e miratuar për vitin 2019 është 50.543 lekë.  

Për 6-mujorin e parë të vitit 2019 për fondin e pagave plan-fakt duket se ka një shpenzim më 

të lartë të përafërt me vlerën 758,145 lekë për 15 puntorë më shumë në total si gjashtëmujor.  

Nëse llogarisim në vlerë efektin total negativ të pagave për periudhën e auditimit gusht 2018-

qershor 2019 duket se fondi i pagave plan - fakt ka dhënë një efekt negativ prej 12,926,404 

(12,168,259 + 758,145) lekë. 
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Për efektin financiar negativ të mësipërm në kapërcimin e fondit të pagave, bazuar tek 

Rregullorja nr.1357, datë 22.4.2013 mbajnë përgjegjësi për moszbatim të Programit 

ekonomik të Shoqërisë, për 5 mujorin e fundit të vitit 2018 me nr.496/10, datë 25.06.2018 të 

aprovuar nga Drejtoria e Buxhetit dhe Menxhimit Financiar të MIE dhe më pak për 

kapërcimin e këtij fondi pagash për gjashtmujorin e parë të vitit 2019 me nr.328 datë 

14.01.2019 nga MIE, përkatësisht ish Administratori i Shoqërisë z.K.B dhe Administratori 

D.S (emëruar në datën 5.3.2019), ish Drejtori i Programimit V.S, ish Drejtori i Burimeve 

Njerëzore dhe Administratës A.V e drejtori aktual i saj S.H si edhe Grupi i Menaxhimit 

Strategjik i ngritur së fundmi sipas Urdhërit nr.39, datë 14.02.2019 në bazë të nenit 27 të ligjit 

nr.10296 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, nuk janë marrë masat e duhura për 

bashkërendimin e punës mbi zbatimin rigoroz të strukturës së miratuar si parashikim mbi të 

cilën nuk duhej të kalohej numri total i punonjësve, veprim ky në kundërshtim me Ligjin nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 8 dhe 

nenin 11, Rregulloren e brendshme nr. 1357 prot, datë 22.04.2013, dhe strukturën e miratuar 

nga KM i Albpetrol sha. 

Kriteri: Programi ekonomik i shoqërisë. 

Ndikimi/Efekti: Efekt negativ financiar me vlerë 12,926,404 lekë.  

Shkaku: Mos llogaritja siç duhet e shpenzimeve për paga.  

Rëndësia: E lartë 

-Rekomandimi: - Administrata dhe Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol SHA të marrin masa për 

realizimin e shpenzimeve sipas parashikimeve në programin ekonomik financiar. 

 

2. Titulli: largime nga puna pa respektimin e dispozitave ligjore. 

Situata: Për 5 muajt e fundit të vitit 2018 shoqëria ka shpenzuar prej humbjes së një numri 

të konsiderueshëm gjyqesh (30 ҫështje) me punëmarësit e shkarkuar, duke shkaktuar një 

fekt financiar ekonomik negativ në vlerën 54,985,953 lekë, ku përfshihen edhe shpenzimet 

përmbarimore. Ndërsa përsa i takon gjashtëmujorit të parë të vitit 2019, shoqëria ka 

shpenzuar nga humbja e ҫështjeve gjyqësore (68 ҫështje) me punëmarësit e shkarkuar, 

44,674,086 lekë. Pra për të gjithë periudhën e auditimit, nga humbja e proceseve gjyqësore 

shoqëria ka humbur gjithësej 99,660,039 lekë (54,985,953 + 44,674,086).   

Për periudhën e auditimit në kompani ka pasur shkurtim prej rreth 550 personash gjatë 

tremujorit të fundit të vitit 2018 dhe vitit 2019 në krahasim me vitin 2018. 

Për këtë periudhë auditimi gusht 2018 qershor 2019 janë hapur rreth 125 cështje gjyqësore 

kundër shoqërisë nga të cilat ka vendim të ndërmjetëm për 62 cështje nga të cilat 32 janë 

humbur dhe 30 janë fituar në shkallët e ulta të gjykimit nga Albpetrol sha dhe për 62 kërkesa 

cështja është në process në shkallë të parë të gjykimit, pa vendim. 

Gjatë periudhës së auditimit krahas numrit të ndërprerjes prej kompanisë në mënyrë të 

njëanshme të kontratave të punës sipas programit në tremujorin e katërt të vitit 2018 e pas, 

janë shkarkuar më shumë punonjës nga programimi pasi nga auditimi rezultoi se numri i 

parashikuar i punonjësve është arritur edhe nëpërmjet punësimeve të reja në këtë periudhë për 

rreth 122 punëmarës në sektrorë dhe profesione të ndryshme të kompanisë. Pra kompania 

krahas 550 punonjësve të programuar për t‟u shkurtuar gjatë vitit 2018, ka larguar nga puna 

edhe rreth 122 punonjës të tjerë, ҫka do të thotë se numri i të larguarve nga tremujori i katërt i 

vitit 2018 dhe deri në maj ka qenë rreth 662 punonjës. Nëse do të merrej parasysh rritja e 

numrit të punonjësve me 44 punonjës në strukturë për vitin 2019 në krahasim me fund-vitin 

2018, ky numër i punonjësve të larguar nga shtatori i vitit 2018 është rreth 618 punonjës, ҫka 

ka shkaktuar një numër edhe më të madh ҫështjesh gjyqësore dhe humbje në vazhdim për 

kompaninë nga këto vendime në disfavor të saj, e cila është treguar e pa aftë për të 
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menaxhuar politikat dhe projektet afatmesme të punësimit të cilat do të sillnin një rekrutim 

dhe ndërprerje të justifikuar ligjore të marrëdhënieve të punës gjë e cila do të shkaktonte një 

dëm më të vogël financiar për kompaninë. 

Kriteri: Kodi i punës 
Ndikimi/Efekti: efekt negativ financiar me vlerë 99,660,039 lekë 

Shkaku: largim i punonjësve nga puna pa respektuar dispozitat ligjore. 

Rëndësia: E lartë 

-Rekomandimi: - Nga ana e Administratorit dhe Drejtorisë së Burimeve Njerëzore pranë 

Albpetrol të merren masa për respektimin e dispozitave ligjore për largimet e punonjësve nga 

puna. 

 

Ndryshimi i numrit të punonjësve ka ardhur bazuar tek “Programi i zhvillimit Ekonomik të 

Shoqërisë “Albpetrol” sha për vitin 2018” nr 496/10 datë 25.06.2018  i shoqërisë dhe 

Vendimit të KM, “Programi i zhvillimit Ekonomik të Shoqërisë “Albpetrol” sha për vitin 

2019” nr.27, dt.24.12.2018 si pasojë e një mori shkresash të dërguara nga Administratori i 

Shoqërisë Albpetrol SHA., kryesisht nga z. K.B, si edhe z.D.S, përkatësisht me shkresat: 

“Shtese ne fuqinë punëtore në Qendra e Administrimit Kontrollit te Pronës Patos me 12 

punonjës (punëtorë), kontrollor të Paisjeve te Naftes Sektorin e Dyte“ me shkresë nr. 8986 

prot. datë 20.09.2018” si edhe për Shtesë në fuqinë punëtorë me 8 punonjës (punetorë) në 

Sektorin e pare, 4 Kontrollorë te Paisjeve te Naftes dhe ne Sektorin e Dytë 4 Kontrollor të 

Paisjeve te Naftës” me shkresë nr. 557 prot. date 18.01.2019; për Qendrën e Prodhimit të 

Naftës në Fier ka pasur Shtese ne fuqine punetore 1 punonjës (nënpunës) si specialist 

punësimi dhe në administratën e qendrës dhe suprimimin e një pozicioni pune Roje Objekti 

pranë Sektorit Cakran- Mollaj nr.8253 prot. datë 31.08.2018. kontrollor te paisjeve te naftes 

në Sektorin e Dytë”, nr.8986 prot. datë 20.09.2018”; në Sektori Ballsh-Hekal me dorezimin e 

vendburimit bëhet 23 nga 143 punonjes sipas shkresës nr.9150 prot. datë 25.09.2018; ka një 

shtese në Sektorin Patos me 12 punetorë me emertesën Operator Prodhimi dhe Struktura 

Organizative nga 286 behet me 298 punonjës” sipas shkresës nr.584 prot. datë 18.01.2019; ka 

një shtese nje pozicion pune Nen-Drejtor ne administraten e qendres dhe suprimimi i nje 

vendi pune Roje ne Sektorin e Gazit me shkresën nr.4803/1 prot. datë 22.05.2019; në qendrën 

e prodhimit të naftës në Kucovë ka një shtese ne strukturen organizative me 5 punonjes, 2 

punonjës në Sektorin e Parë, 2 punonjës në Sektorin e Dytë dhe 1 punonjës në Sektorin e 

Tretë”, sipas shkresës nr.555 prot. datë 18.01.2019 struktura bëhet 312 punonjës nga 2017 që 

ishte; ka ndryshim struktruror në strukturën organizative, reduktim të 6 pozicioneve për 

punetorë” sipas shkresës me nr.2646/1 prot. datë 21.03.2019, behet 306 nga 312 qe ishte; ka 

ndryshim strukturor‟ sipas shkresës nr.5090/1 prot. datë 28.05.2019, shtesë për nje pozicion 

pune në administratën e qendrës nënpunës dhe reduktimi i një pozicioni pune punëtor në 

Sektorin e Sherbimit; ka shtesë në strukturën organizative me 20 vende pune në Sektorin e 

Shërbimit me emertesën Kontrollor i Paisjeve të Naftës“ me shkresën nr.9161 prot datë 

25.09.2018 dhe numri i fuqise punëtore bëhet 302 nga 282 punonjës; ka shtesë në strukturën 

organizative me 5 vende pune në Sektorin Amonicë në emertesën 4 kaldaistë dhe 1 pozicion 

pune laburant, kështu që Sektori Amonice nga 34 punonjës bëhet me 39 punonjës dhe numri 

total i fuqisë punëtore bëhet me 307 punonjës“ sipas shkresës nr.556 Prot datë 18.01.2019.Në 

lidhje me largimet nga puna rezulton se nga Shoqëria Albpetrol SHA është kryer një proces 

ristrukturimi për vitin 2018 duke shkurtuar disa vende pune. Me vendimin nr. 496/2, datë 

29.01.2018 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë janë parashikuar ndryshime 

strukturore për shoqërinë Albpetrol SHA., në lidhje me reduktimin e fuqisë punëtore deri në 

550 punonjës. Duke qënë një numër i konsiderueshëm punonjësish dhe në zbatim të Nenit 
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148 të Kodit të punës ku flitet për “Pushimi kolektiv nga puna”, në pikat 1 dhe 2 thuhet 

shprehimisht se: “1. Vlerësohet pushim kolektiv nga puna përfundimi i marrëdhënieve të 

punës nga punëdhënësi për arsye që nuk kanë të bëjnë me punëmarrësin, kur numri i 

pushimeve nga puna, brenda 90 ditëve, është të paktën ... 30 për ndërmarrjet me mbi 300 

punonjës. 2. Kur punëdhënësi parashikon të bëjë pushime kolektive nga puna, ai duhet të 

njoftojë me shkrim organizatën e punëmarrësve, e njohur si përfaqësuese e punëmarrësve. Në 

mungesë të saj, punëdhënësi njofton punëmarrësit e tij nëpërmjet afishimit në mënyrë të 

dukshme, në vendin e punës. Njoftimi duhet të përmbajë veçanërisht arsyet e pushimit nga 

puna, numrin e punëmarrësve që do të pushohen, numrin e punëmarrësve të punësuar 

normalisht, si dhe kohën gjatë së cilës është parashikuar të kryhen këto pushime. 

Punëdhënësi i dorëzon Ministrisë së Punës dhe të Çështjeve Sociale një kopje të këtij 

njoftimi.” Nga Adminstratori i Shoqërisë me shkresën nr. 2453 prot, datë 16.03.2018 i është 

drejtuar Sindikatës së Re të Naftëtarëve Shqiptare, ku është kërkuar fillimi i bisedimeve për 

këtë proces. Gjithashtu me shkresën nr. 2603 prot, datë 21.03.2018 është njoftuar Ministria e 

Financave dhe Ekonomisë për nisjen e procedurave të pushimit kolektiv. Me vendimin e 

Këshillit Mbikëqyrës nr. 8, datë 07.06.2018 është vendosur miratimi i ndryshimeve të 

treguesve të Programit Ekonomik të Shoqërisë Albpetrol SHA, në të cilin është miratuar 

procesi i ristrukturimit organizativ dhe ndryshimi i numërit të fuqisë punëtore i reduktuar. 

Nga grupi i auditimit u kërkua informacion në lidhje me këtë proces nga Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore të Shoqërisë nga rezulton se: Janë kryer bashkimi i Qendrës së 

Transportit dhe Furnizimit Materialo-Teknik në një Qendër të vetme me emërtimin “Qendra e 

Furnizimit dhe Transportit” Patos, bashkimi  i Qendrës së Prodhimit të Naftës Ballsh dhe 

Qendrës së Prodhimit të Naftës Patos dhe krijimin e Qendrës së Prodhimit të Naftës Fier të 

organizuar në 4 sektorë: Sektori i Prodhimit të Naftës Patos, Sektori Ballsh-Hekal, Sektori 

Cakran - Mollaj, dhe Sektori i Gazit, reduktimi i fuqisë punëtore deri në 20% në nivel 

kompanie duke prekur administratën qëndrore si dhe qendrat në varësi. Duke pasur në 

konsideratë se numri i fuqisë punëtore që parashikohej të largohej brenda një afati prej 90 

ditë është “mbi 20 punonjës” (kushti ligjor që përcakton pushimin kolektiv), shoqëria 

Albpetrol sh.a. në respektim të nenit 148/1 të Kodit të Punës ka nisur procedurat e pushimit 

kolektiv. Gjithashtu rezulton se u është dërguar njoftim për shkëputjen e marëdhënieve të 

punës reth 450 punonjësve. Trajtimi Financiar i punonjësve të njoftuar për shkak të pushimit 

kolektiv do të kryhet bazuar në Kodin e Punës si dhe Ligjin Nr.8/2017 “Për Statusin e 

Punonjësve të Industrisë së Naftës dhe të Gazit”. Procedura e ristrukturimit kuptohet sesi ka 

vazhduar gjatë gjithë periudhës së auditimit nga informacioni që japin tabelat më lart. 
-Përsa ju përket zërit të shpenzimeve Shpërblime, për periudhën e auditimit, nga kontrolli i 

dokumentave të kompanisë, në mënyrë tabelare kjo mund të jepet më poshtë: 

Nr Qendra 
Shperblimi i 
fundvitit 

Shperblime per 
vjetersi nga 
ristrukturimi 

Shperblime 8 
Marsi 

Shperblime 
te tjera Totali 

1 Administrata     7,155,359            1,872,613          215,000      4,575,000  
       
13,817,972  

2 QPN  Fier 5,610,718         36,371,534          125,000         917,000  
       
43,024,252  

3 QPN Ballsh 4,731,910         24,197,054              5,000    
       
28,933,964  

4 QASHNG     2,186,865            8,468,991            55,000         216,000  
       
10,926,856  

5 QPN  Kucove     7,178,149            7,473,770          185,000                   -    
       
14,836,919  
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6 QMN Kucove     2,244,605            7,588,562            50,000    
         
9,883,167  

7 QPN Gorisht     6,570,986          18,122,649            45,000    
       
24,738,635  

8 QT Patos     1,480,667               435,867            35,000    
         
1,951,534  

9 QFMT        618,979               254,443            50,000         200,913  
         
1,124,335  

10 QAR     4,560,731          26,387,883            80,000    
       
31,028,614  

11 QEMNG     2,127,280            5,162,786            40,000                   -    
         
7,330,066  

12 QSHGJ     2,618,650            9,000,351            90,000         247,750  
       
11,956,751  

13 QFSHE     2,288,762            8,935,672            55,000    
       
11,279,434  

  TOTALI   49,373,661        145,336,503       1,030,000      6,156,663  
     
201,896,827  

Burimi: Shoqëria Albpetrol 

 

Sic duket nga kjo tabelë, shpenzimet për shpërblime arrijnë për periudhën e auditimit në 

vlerën totale të 201,896,827 lekë dhe së bashku me shpenzimet e pa parashikuara për fondin e 

pagave dhe pagesat e vendimeve gjyqësore të formës së prerë për pagesa ndaj punonjësve të 

larguar nga puna ky fond i paparashikuar shpenzimesh për pagesa ndaj punonjësve shkon në 

vlerën totale të 317,060,963 (115,164,136 + 201,896,827) lekë. 

Punonjësit e kompensuar për efekt vjetërsie nga largimi nga puna prej ristrukturimit të 

shoqerisë Albpetrol sh.a, sipas qendrave te Shoqërisë  dhe pagesat për periudhën 01 Gusht 

2018 deri me 01 Korrik 2019. 

Nr   Qendra  
 Nr. Punonjesve te 

kompensuar   
 Efekti Financiar / leke  

    1   ADMINISTRATA  5 1,872,613 

    2   QPN  Fier  95 36,371,534 

    3   QPN ballsh  61 24,197,054 

    4   QASHNG  25 8,468,991 

    5   QPN  Kucove  20 7,473,770 

    6   QMN Kucove  17 7,588,562 

    7   QPN Gorisht  24 18,122,649 

    8   QT Patos  2 435,867 

    9   QFMT  2 254,443 

  10   QAR  73 26,387,883 

  11   QEMNG  14 5,162,786 

  12   QSHGJ  18 9,000,351 

  13   QFSHE  64 8,935,672 

   TOTALI  420 154,272,175 lek 

 

Nga auditimi i dokumentave të vendosura në dispozicion mbi shpërblimet e një kategorie apo 

të gjithë punonjësve, u konstatua se pagesat e shpërblimeve për periudhën e auditimit janë 
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bërë mbi disa Vendime apo Urdhra nga dy administratorët e shoqërisë, z.K.B (ky ka 

ndërprerë marrëdhëniet e punës me kompaninë në dt.04.03.2019) dhe z.D.S, administrator 

aktual, konkretisht: me Vendimin nr.797, datë 16.10.2018 ku shpërblehen me një pagë shtesë 

13 punonjës të shoqërisë Albpetrol sha që kanë përgatitur kuadrin dhe lidhjen e kontratës së 

shitjes së naftës me shoqërinë “Tosk Energji” sha (jepen edhe këto emra që përfitojnë 

shpërblim); Urdhërit nr.146, datë 27.12.2018 ku jepet për të gjithë punonjësit aktualë 

shpërblim me një gjysëm roge në formë paradhënie në muajin dhjetor (ky Urdhër është 

bazuar tek një Vendim i Këshillit Mbikqyrës me nr.22, datë 24.12.2018 firmosur nga të gjithë 

anëtarët e tij); vendimit nr.2145 datë 05.03.2019 ku jepet shpërblim me 5,000 lekë për cdo 

punonjës femër të kompanisë për festimin e festës së gruas më 8.03.2019; Vendimit nr.3581 

datë 15.04.2019 “Për shpërblimin e anëtarëve të grupit të punës” me një pagesë me ½ e fondit 

të pagës për 9 anëtarët e grupit të punës që inventarizoi naftën bruto me dokumentin nr.3113, 

datë 04.04.2019 (bashkëshoqëruar vendimit ndodhet edhe kërkesa e kryetarit të Grupit të 

punës “ …për shpërblim të vecantë me një pagë shtesë”, E.Sh); me Vendimin nr.195, data 

06.05.2019 për shpërblimin ndaj 9 punonjësve të QASHNG Patos me gjysëm page për 

“shitjen e naftës bruto sipas Kontratës Nr.9328 datë 28.09.2018” me Tosk Energji për “Shtitje 

produkti hidrokarburi”; me Vendimin nr.261, datë 31/05.2019 shpërblehen me një pagë 

punonjësit e dalluar të shoqërisë për vitin 2018 si edhe për dy punonjës të përcaktuar në pikën 

2 të Vendimit; me Vendimin nr. 5233 datë 31.05.2019 shpërblehen me një pagë shtesë për të 

gjithë punonjësit e shoqërisë Albpetrol që morën pjesë në procedurat e kontratës për shitjen e 

naftës me shoqërinë “A.G. O.” sha dhe me dy paga për 4 punonjës; me Vendimin nr. 287 datë 

06.06.2019 shpërblehet me një pagë Drejtorja e Auditit të Brendshëm, D.L.  

Argumentimi ligjor për këto shpërblime në shkresast përkatëse të audituara dhe të 

përmendura më lart ka qenë kryesisht bazuar tek neni 158 i Ligjit 9901 datë 14.04.2008 “Për 

tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare”, në nenin 18 të Statutit të Shoqërisë, tek Ligji nr.642, datë 

11.10.2005 “Për Këshillat Mbikqyrës të ShASH”, tek Kodi I Punës dhe tek disa nene të 

Kontratës Kolektive dhe Individuale të punës mes kompanisë Albpetrol sha dhe 

punëmarësve. Nga tabela e mësipërme e të gjitha shpërblimeve vlerësojmë se me përjashtim 

të shpenzimeve për vjetërsi pune për punëmarësit që ju është ndërprerë marrëdhënia e punës 

për shkaqe ristrukturimi të kompanisë (në vlerën 154,272,175 lek), shpenzimet e tjera në 

vlerën 154,070,279 lekë në zërin shpenzime për periudhën e auditimit (201,896,827 - 

154,272,175) janë të pajustifikuara, të paparashikuara në planifikimin e programit nga MIE 

dhe KM i kompanisë dhe janë të pa justifikuara, të pa mbështetura në ligj ndaj ato 

konsiderohen shpenzime me efekt financiar negativ mbi të ardhurat dhe treguesit financiarë të 

kompanisë Albpetrol. Efekti negativ i shpërblimeve ndahet përkatësisht sipas dy viteve të 

auditimit, për 5 mujorin e fundit të vitit 2018 dhe gjashtmujorin e parë të vitit 2019, me 

54,164,661 lekë dhe 99,905,618 lekë. 

Nëse bashkojmë efektin financiar negativ për fondin e pagave të punonjësve të paplanifikuar, 

plus pagesat e vendimeve gjyqësore të formës së prerë & shpenzimet përmbarimore për 

pagesa ndaj punonjësve të larguar nga puna plus shpenzimet për shpërblime shuma për 

periudhën e auditimit kap vlerën totale 266,656,722 (12,926,404 + 154,070,279 + 

99,660,039) lekë. 

 Për të gjitha shpërblimet e paparashikuara në buxhetin e kompanisë, që kanë sjellë efekt 

financiar në vlerën 154,070,279 lekë, mbajnë përgjegjësi drejtues nga Drejtoria e Financës që 

kanë zbatuar Urdhra a Vendime për shpenzime të pa parashikuara në buxhetin e kompanisë, 

Drejtoria Juridike që ka dhënë arsyetime mbështetëse të pa argumentuara drejt në ligj për 

këto shpërblime tek eprorët e tyre: ish drejtoresha e financës Zh.N, Drejtori aktual i 

Financës A.L (për periudhën mars-qershor 2019), specialistët juristë E.K dhe Y.S, Drejtori i 
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Drejtorisë Juridike A.B, ish Administratori K.B, Administratori D.S (në mospërmbushje 

të detyrimeve ligjore të kreut II/nenit 8/1,5 Ligjit 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe Kontrollin” dhe Rregullorja e Shoqërisë; dhe anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, 

G.Ll, K.B, I.Gj, A.O, S.K dhe E.P që me veprimet ose mosveprimet e tyre kanë lejuar këtë 

situatë në kundërshtim me detyrimet e tyre të përcaktuara në nenin 21/3 të Statutit të 

Shoqërisë.  

-Bazuar në listëpagesat e muajve gusht 2018- qershor 2019 janë paguar paga në natyrë (dieta) 

për trajtim ushqimor në masën 500 lekë/ditë pune për të gjithë punonjësit e kompanisë 

ndërkohë që me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. Nr. 68, datë 7.2.2018 “Për kufijtë dhe 

kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i 

shtohet pagës për pushimet vjetore|”, pika 2, gërma a), kjo dietë është caktuar në masën 300 

lekë. Në lidhje me këtë VKM rezulton se nga Drejtoria Juridike nuk është marrë asnjë 

iniciativë për implementimin dhe zbatimin e saj, si dhe vënien në dijeni të Administratorit 

dhe aparatit të shoqërisë, për përmirësimet ligjore, duke qënë një detyrë funksionale e kësaj 

drejtorie. Kjo cështje është trajtuar edhe herë tjetër nga auditimi i fundit i kryer ndaj 

Kompanisë sha Albpetrol nga ana e e KLSH dhe kjo cështje nuk është rikuperuar duke 

shkaktuar për periudhën e auditimit 11 mujor një dëm ekonomik të llogaritur më poshtë kësaj 

tabele të detajuar. 

 

Qendra 

Gusht 

2018 

Shtator 

2018 

Tetor 

2018 

Nentor 

2018 

Dhjetor 

2018 

Janar 

2019 

Shkurt 

2019 

Mars 

2019 

Prill 

2019 

Maj 

2019 

Qershor 

2019 Totali  

Administr. 1221500 1435500 1466500 1419500 1392500 1325188 1390000 1303000 1444000 1543500 1586500 15527688 

QPN  Fier 3052998 3022450 2961127 2103716 2161122 2140990 2010015 2128950 2163565 2274680 2199745 26219358 

QPN 

ballsh 2917227 2171182 2120977 1607909 1667523 1393500 1268023 1379705 1433045 1457205 1412455 18828751 

QASHNG 1266000 1214500 1231000 1014000 1030500 1003445 954000 924750 998000 1007000 982000 11625195 

QPN  

Kucove 3252750 3245000 3336500 3145000 2982500 3016000 2897250 2911875 3063750 3222900 3212450 34285975 

QMN 
Kucove 1200500 1158000 1096000 1010000 993500 947000 894500 889250 1007000 1040000 1036000 11271750 

QPN 

Gorisht 3385500 3262000 3378500 3185000 3260000 3286000 3097500 3228500 3244500 3282000 3221000 35830500 

QT Patos 649500 672000 683500 673000 666500 682000 672500 621500 710050 640500 655500 7326550 

QFMT 214625 215000 229500 242000 242500 247500 230000 223500 262000 266375 269500 2642500 

QAR 2639999 2643977 2500227 1844182 1896545 1898181 1904727 1840908 1961455 1982727 1987091 23100019 

QEMNG 927375 959500 919500 816625 814375 838250 756250 742500 816500 875000 860500 9326375 

QSHGJ 1168500 1220000 1172000 1058000 1020000 982500 932500 875500 1014000 1042500 1017500 11503000 

QFSHE 1421000 1403000 1317000 1185500 1165500 1203000 1105000 1141000 1185500 1205000 1200500 13532000 

TOTALI 23317474 22622109 22412331 19304432 19293065 18963554 18112265 18210938 19303365 19839387 19640741 221019661 

                                                                                           Burimi: Shoqëria Albpetrol  

Në mënyrë të llogaritur nga listëpagesat e muajve të sipërpërmendur ky përfitim është në 

masën 221,019,661 lekë, nga 132,611,796 lekë që duhej të ishte (221,019,661 * 300)/500 = 

132,611,796 lekë) dhe shuma e efektit financiar negativ për këtë 11 mujor që është 

analizuar, dhënë në mospajtim me legjislacionin në fuqi është 88,407,864 lekë 
(221,019,661 – 132,611,796). Kjo shifër ndahet përkatësisht në dy periudhat e auditimit në 

vlerat 42,779,763 lekë (5 mujori i fundit i vitit 2018) dhe 45,628,101 lekë (për gjashtmujorin 

e parë të vitit 2019). Së bashku me efektin financiar negativ të llogaritur më lart, shifra 

totale e efektit financiar negativ shkon kështu në vlerën totale 355,064,586 (266,656,722 + 

88,407,864) lekë. 

Pas gjithë këtij komunikimi të përsëritur mbi këtë ҫështje me Albpetrol sha nga auditimi u 

konstatua se duke marrw parasysh rekomandimin e auditimit të mëparshwm të KLSH mbi 

këtë ҫështje,  ka pasur një feedback nga ana e Shoqërisë e cila po punon realisht për një 
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zgjidhje ligjore, por që ende nuk është realizuar edhe përgjatë periudhës 11 mujore të 

auditimit. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi ish drejtoreshën e 

financës Zh.N, Drejtorin aktual të Financës, A.L (për periudhën mars-qershor 2019) ish 

Administratorin e Shoqërisë z. K.B, administratorin aktual z. D.S, ish Drejtorin e 

Drejtorisë Juridike z. A.B dhe drejtorin aktual I.K (ky ka filluar në këtë detyrë më 15 maj 

2019). 

-Shoqëria Albpetrol SHA nuk ka zbatuar shkronjën “b” të nënit 1 të ligjit nr. 7598, datë 

01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë monetar për ish-të dënuarit e të përndjekurit 

politikë” dhe VKM nr. 392, datë 12.08.1999 “Për administrimin e fondit të veçantë monetar, 

të krijuar sipas ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e fondit të veçantë monetar për 

ish-të dënuarit e të përndjekurit politikë” derdhur në Institutin e Integrimit të ish-të 

Përndjekurve Politikë për të arkëtuar për llogari të Institutit të Integrimit të ish-të 

Përndjekurve Politikë shumën 1 % të fondit të pagave për vitin 2018. Fondi i pagave sipas të 

dhënave nga dega e Financës për periudhën gusht-dhjetor 2018 është 511,218,258 lekë (për të 

gjithë periudhën e auditimit kjo shifër është 1,084,357,523 lekë). Nëse kompania do të kishte 

derdhur kontributin që e ka detyrim në favor të Institutit të Integrimit gjatë vitit 2018, 

kontributi për 5 muajt e fundit të periudhës së auditimit duhet të ishte rreth 5,112,182 lekë. 

Duke llogaritur edhe kontributin që i takon për 6 muajt e parë të vitit 2019 në favor të 

Institutit të Integrimit, shuma që duhej të paguajë kompania në total për periudhën e auditimit 

është rreth 10,843,575 lekë. 

Nëse konstatimet e shpenzimeve me efekt financiar negativ në bilancin e Shoqërisë 

“Albpetrol Sha” do t‟i përmblidhnin sipas dy periudhave vjetore të auditimit 01 gusht-31 

dhjetor 2018 (5 muaj) dhe gjashtmujorit të parë të vitit 2019, atëhere ato mund t‟i paraqisnim 

në tabelën më poshtë: 

Lekë 
 

Nr./ 

Rn. 

 

Zëri i shpenzimeve me efekt 

negativ në bilanc 

 

Viti 2018 

(01 gusht- 31 

dhjetor) 

 

Viti 2019 

(01 janar- 31 

qershor) 

 

Totali 

 

1 

Paga mbi parashikimin në programin 

vjetor 

 

12,168,259 

 

758,145 

 

12,926,404 

 

2 

 

Shpërblime 

 

54,164,661 

 

99,905,618 

 

154,070,279 

 

3 

Shpenzime nga vendimet 

gjyqësore/përmbarimore 

 

54,985,953 

 

44,674,086 

 

99,660,039 

 

4 

 

Dieta 

 

42,779,763 

 

45,628,101 

 

88,407,864 

 

5 

 

Totali 

 

164,098,636 

 

190,965,950 

 

355,064,586 

Pra nga tabela duket qartë se efekti negativ financiar në lidhje me cështjet e shqyrtuara më 

lart për 5 mujorin e fundit të vitit 2018 është 164,098,636 lekë dhe për gjashtmujorin e parë të 

vitit 2019 është 190,965,950 lekë.  

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi ish Administratorin e shoqërisë z. K.B, 

ish Drejtorin e Drejtorisë Juridike, z.A.B dhe ish Drejtorin e Financës, Zh.N. 
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IV. 4 Mbi hartimin, miratimin dhe zbatimin e programit ekonomiko -  financiar të 

shoqërisë, si dhe  ndjekja e realizimit të këtyre treguesve. 

Programi ekonomiko-financiar 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Albpetrol sh.a.me Vendimin 

Nr. 14 datë 29.08.2018 ka miratuar rishikimin nr.2 të programit ekonomoko-financiar në 

mbështetje të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, VKM-në 

Nr.848, datë 07.12.2016 si edhe udhëzimin e  MZHETTS me nr. 394, datë 21.08.2014 “Mbi 

Programet e Zhvillimit Ekonomik të Shoqërive Tregtare me Kapital Shtetëror”. Me Vendimin 

Nr.1655/2 datë 11.10.2018 “Mbi miratimin e ndryshimit të programit të zhvillimit ekonomik 

të shoqërisë Albpetrol sh.a. për vitin 2018” Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë vendosi 

miratimin e ndryshimit të programit të Zhvillimit Ekonomik të Shoqërisë Albpetrol” 

rishikimi nr.2  sh.a për vitin 2018 me tregues kryesor si  më poshtë: 

Programi i zhvillimit ekonomik për vitin 2018 (rishikim Nr.2) u hartua si domosdoshmëri për 

shkak të faktorëve si më poshtë: nënshkrimi i instrumentit të transferimit të interesave për 

Marrëveshjen Hidrokarbure për vendburimin Ballsh-Hekal te shoqeria A. O.&G. sha në datën 

31.07.2018; transferimi i aseteve të luajtshme dhe zvogëlimi i kapitalit të Bazës Tubove 

(RFISH) Fier; marrja në administrim nga Albpetrol sh.a të aseteve të ish Rafinerisë Cërrik-

Elbasan; rikompozimi i strukturës organizative të shoqërisë; rritja e shpenzimeve për gjobat 

dhe penalitetet për shkak të vlerësimit të auditit tatimor të ushtruar në Albpetrol sh.a për 

periudhën 5 vjecare 2013-2017; reduktimi i shpenzimeve që rrjedhin nga trajtimi financiar i 

punonjësve të prekur nga pushimi kolektiv. 

Prodhimi i naftës për vitin 2018 nga vetë Albpetrol sh.a u realizua  89.10 %  me  89, 477 ton 

ose 10, 942 ton më pak nga programi i miratuar.   

Megjithëse prioriteti i shoqërisë është përshtatshmëria e metodave të shfrytëzimit, optimizimi 

i regjimeve të shfrytëzimit, riaktivizimi i grupimit të puseve të fondit të ndalur, vihet re se ka 

patur probleme të mospërputhjes të pajisjeve të pompave me burmë (PCP) me natyrën e 

puseve (kompletimi fundor i tyre). Gjithashtu, aplikimi i metodës me Jet-Pump prej 8 vitesh 

ka sjellë një numër të konsiderueshëm defektesh vitet e fundit. Kohët e fundit janë në re 

volume të larta të ujit të lidhur apo të lirë me përmbajtje të lartë sulfur hidrogjeni H 2 S ka 

sjellë shqetësime në pajisje dhe infrastrukturën sipërfaqësore të qendrave të prodhimit. Sa 

sipër, tregon se shoqëria Albpetrol sh.a. duhet të marrë parasysh dhe të vlerësoje riskun mbi 

bazë faktorësh, si ai operacional etj. Shoqëria vërtet mund të jetë ballafaquar me 

problematika të caktuara por bazuar në rezultate shumë prej tyre kanë qenë të mbartura edhe 

të njohura përpara fazës së hartimit të Planit zhvillimor ekonomiko financiar (rishikim nr 2) 

dhe të cilat nuk janë marrë në konsideratë gjatë hartimit duke çuar në planifikim shifrash jo 

në bazë reale dhe analizash. Nuk qartësohet saktë se cilat janë masat e tjera tekniko-

organizative me programe të veçanta dhe pse këto masa nuk janë marrë edhe më përpara 

hartimit të PLZHEF. 

Në treguesit e kompanisë është përfshirë edhe aktiviteti i Marrëveshjeve - Hidrokarbure, nga i 

cili PPE+PPA (Pjesa e prodhimit për Albpetrolin dhe pjesa e paracaktuar për Albpetrolin ) i 

llogaritur për vitin 2018 është 43,657 ton kundrejt një programi prej 44,313 ton. Për vitin  

2018, është  bërë hyrje nga Kontraktorët, sasia 57,072 ton naftë, nga e cila 38,598 ton përbën 

detyrimin vjetor , ndërsa pjesa tjetër  përbën  detyrime të prapambetura kryesisht nga B.P.A 

Ltd. Nga kalkulimet e të dhënave detyrimi (PPE+PPA) total i mbetur deri më 31 Dhjetor  

2018 rezulton 60397.57 ton naftë.  

 
Prodhimi i gazit nga vet Albpetrol për vitin 2018 u realizua 629 mijë N/m3 nga 1020 mijë 

N/m3 programuar ose 61.66 %. Në lidhje me mosrealizimin e prodhimit të gazit në Q.P.N. 
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Fier (Vb. Cakran-Mollaj) duhet të theksojmë se prodhimi është në varësi të  konsumit për 

djegie në dekantime si dhe asaj që shitet nga ana e QASHNG Patos (konsumatorëve privat).  

Humbjet e realizuara  janë në përputhje me normat e lejuara në zbatim të vendimeve përkatës 

dhe i faturohen shoqërisë A. Sh.a. Gjithashtu, në treguesit e kompanisë është përfshirë dhe 

pjesa e prodhimit (PPE) që i takon Albpetrol sh.a nga marrëveshjet me Kontraktorët, i cili për 

vitin 2018 është llogaritur 1669 mijë N/m3 kundrejt një programi prej 2102 mijë N/m3 ose 

79.41 %. Nga kalkulimet e te dhënave detyrimi (PPE+PPA) per produktin Gaz deri me 31 

Dhjetor  2018 është 17,857.04  000/Nm3. 

Investimet  për  Vitin 2018 janë realizuar në vlerën 465,854 mijë lekë nga 735,948 mijë lekë 

të programuar ose  63.3 %. 

Në realizimin e investimeve ka ndikuar dhe vlera e investimeve të vitit 2017  në zërin 

ndërtim-montime, investime mjedisore, blerje makineri e pajisje, informatizim, etj. të cilat i 

kanë shërbyer  realizimit të  tregueseve  ekonomik të vitit 2018. Për shkak të ristrukturimit 

dhe rishikimit të programit ekonomiko-financiar, një pjesë e investimeve nuk u realizuan. 

Gjithashtu, një pjesë e investimeve të realizuara në vitin 2018 i përkasin realizimit të 

kontratave të investimeve për vitin 2017. Kështu, lidhur me postin e investimeve ndërtim-

montimet, që përbën 32.4 % të investimeve gjithsej, janë realizuar vetëm 8.49 % ose  20,267 

mijë Lekë, ku 18,324.6 mijë Lekë e përbëjnë investimet e vitit 2017 në këtë realizim. 

Gjithashtu, në postin  makiner dhe pajisje janë realizuar 267 572 mijë Lekë,  ose 89.68 %,  

nga 298 376 mijë Lekë të programuara. Por, në realizimin e mësipërm 143 036 mijë Lekë 

janë investim i vitit 2017 i realizuar në vitin 2018.   

Sa sipër tregon se planifikimi i investimeve duhet kryer mbi bazë studimi dhe analize, që të 

shërbejë për përcaktimin real të prioriteteteve, me qëllim përmbushjen e objektivave të 

titullarit të njësisë publike.  

Programi ekonomiko-financiar 2019 

Programi i Zhvillimit Ekonomik i shoqërisë Albpetrol sh.a për vitin 2019 mbështetet në 

programin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për vitet 2017-2021 si dhe në 

orientimet kryesore si: politikat e pronarit të perfaqëesuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë, evidentimi dhe analiza e plotë e gjendjes së shoqëerisë Albpetrol duke ju referuar 

rezultatit të vitit 2017, 6 dhe 9 mujorit 2018. Si referenca kryesore për hartimin e treguesve 

ekonomik e financiar për vitin 2019 janë konsideruar realizimi faktik ne 6 dhe 9 mujor te vitit 

2018, efektet që vijnë nga zbatimi i Marrëveshjes Hidrokarbure dhe përvojat pozitive të vetë 

shoqërisë në vitet e fundit. 

Është mbajtur parasysh fakti që rreth 65% e prodhimit të naftës vjen nga aktivitetit i 

Albpetrol në vendburimet që ka në administrim dhe 35 % nga zbatimi i Marrëveshjeve 

Hidrokarbure. Parashikimi i nxjerrjes së naftës është bërë për cdo vendburim, mbi bazën e 

vecorive si parametrat gjeologjike të shtratimeve, faza aktuale e shfrytëzimit të tyre, rezervat 

e nxjerrshme të llogaritura të naftës dhe ato në vazhdim, struktura e puseve dhe teknolgjia e 

shfrytëzimit për cdo vendburim, gjendja aktuale e infrastrukturës, koificientët natyrorë të 

rënieve si dhe disa konsiderata të tjera në lidhje me ecurinë e shfrytëzimit për vendburimet. 

Programi i Zhvillimit Ekonomik të Shoqërise “Albpetrol” sh.a. për vitin 2019 është miratuar 

me Vendimin Nr. 328 datë 14.01.2019 të Ministrit  Infrastrukturës dhe Energjisë.  

Procesi i ristrukturimit si një process i rëndësishëm, i gjatë dhe teper kompleks do të vazhdojë 

edhe gjatë vitit 2019, me synim përmirësimin e treguesve ekonomikë dhe financiar, 

zhvillimin e aktivitetit hidrokarbur dhe veprimtarisë brenda standarteve ligjore. 

Në total për vitin 2019 prodhimi i naftës është programuar 129.335 ton nga i cili 83.291 ton 

nga vetë aktiviteti i Shoqërisë Albpetrol dhe 46.044 ton është pjesa (PPE&PPA) që shoqëria 

përfiton nga zbatimi i Marreveshjeve Hidrokarbure. 
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Krahasuar me vitin 2018 kemi një rënie me rreth 3980 ton naftë si rezultat i rënies natyrore të 

vendburimeve të naftës të cilët janë në fazën përfundimtare të shfrytëzimit të tyrë dhe një 

infrastrukture tepër të amortizuar. 

Prodhimi i gazit- Përsa i përket prodhimit të gazit është parashikuar prodhim gazi shoqërues 

nga aktiviteti I Albpetrol në sasinë e 770 mijë Nm3 gaz nga ku 600 mijë Nm3 gaz është 

parashikuar të merret nga venmdburimi Cakran-Mollaj dhe 170 mijë Nm3 gaz nga 

vendburimi Kucove dhe 2336 mije Nm3 gaz është parashikuar si prodhim dhe detyrim nga 

Marrëveshje Hidrokarbure. Kjo sasi do të merret nga D. G. C. Ltd.  

Për D. G. C. Ltd (kondensat) prodhimi i përgjithshëem i kondensatit është parashikuar3942 

ton kondensat. Ajo që të bën përshtypje në këtë parashikim është fakti që kjo kompani nuk ka 

pasur prodhim gjatë vitit 2018. Edhe gjatë vitit 2018 shifrat e parashikuara për prodhim 

kanë qenë të fryra por në fakt prodhimi ishte zero. Në këto kushte si është e mundur të behen 

parashikime për vitin 2019? Kjo të con edhe njëherë në përfundimin që parashikimet bëhen 

të pabazuara dhe jo në analiza të thelluara dhe rezultat tepër negativ që rëndon në 

mosrealizimin e planit sipas Programit të Zhvillimit Ekonomik duke vënë në pikëpyetje 

mënyrën se si bëhen parashikimet dhe hartohen programe, kjo edhe për të ardhmen pasi siç 

duket edhe nga vitet e kaluara Albpetrol vepron me të njëjtën mënyrë. 

Nuk evidentohet domosdoshmëria e përmirësimit të skemës teknologjike për grumbullimin 

dhe transportin e gazit si dhe aparate matëse të cilat janë programuar në investimet e viti 

2019. Nuk është parashikuar periudha e saktë kur do të kryhet ky investim i rëndësishëm që 

ka ndikim në realizimin e prodhimt të programuar gjatë 2019.  

Edhe në realizimin e prodhimit të naftës nga Marrëveshjet Hidrokarbure kemi një 

mosrealizim të prodhimit sipas kontraktorëve. Nga raporti i realizimit të detyrimit 

(PPA&PPE) të naftës nga MH sipas kontraktorëve për 3 mujorin e I-rë vërehete se vetëm 

B.P.A Ltd kemi një tejkalim të prodhimit me 179 ton më tepër. Kjo si rezultat i rritjes së 

cmimit mesatar të shitjes së naftës që bëri të mundur rritjen e të ardhurave të kontraktorit për 

të përballuar Kostot Hidrokarbure dhe con në rritjen e fluksit të investimeve që nevojiten për 

shpimin e puseve të rinj, rritjen e intensitetit të punimeve për Meodat e Dyta, rritjen e numrit 

të puseve që do të riaktivizohen etj. 

Një gjë pozitive është fakti që rritja e cmimit mesatar të naftes ka patur ndikimin e tij në 

rritjen e të ardhurave të kontrakotrëve gjë që ka bërë të mundur realizimin e prodhimit deri në 

85-90% të vlerës së paarashikuar për këtë 3 mujor. Por mos arritja e rezultatit në 100% të 

vlerës së parashikuar tregon përsëri se projekt programet nuk parashikojnë realisht shifrat e 

detajuara të bazuara në  llogaritje dhe analiza të thella. 

Investimet për vitin 2019 kryesisht janë fokusuar të realizohen në përmirësimin e 

infrastrukturës të sistemit të grumbulliimit, të transportit të naftës për zëvendësimin e 

tubacioneve grup-pus dhye tubacioneve magjistrale, në sistemin e përpunimit të naftës, në 

infrastrukturën ndërtimore, në mjedis për rehabilitimin e gjendjes së puseve për blerjen e 

makineri e pajisje  dhe për riparimin e remonteve kapitale të tyre, në sistemet e teknologjisë 

së iunformacionit dhe komponentëve hardware të këtyre sistemeve. 

Siç vërehet nga tabela e realizimit operativ i treguesve kryesor për shoqërinë Albpetrol sh.a 

për 3 mujorin e I-rë të vitit 2019 edhe në zërin e investimeve për këtë tremujor kemi një 

mosrealizim të planit të investimeve. Nga disa qendra janë paraqitur analiza në shifra e 

investimeve të kryera gjatë tremujorit të I-rë. Nuk kemi relacione apo raporte përfundimtare  

ku te shpjegohen qartë investimet e realizuara por në të njëjtën kohë mungojnë kërkesat ku të 

shpjegohen në mënyrë të saktë nevojat që çdo qendër prodhimi ka, nuk ka situacione të 

punimeve apo blerjeve të nevojshme për qendrat si 3 mujor e cila bën të pamundur 

krahasimin e shifrave. 
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Titulli gjetjes: Planifikimi i buxhetit nuk kryhet mbi bazë studimesh dhe analizash faktike. 

Situata: Prodhimi i  naftës nga veprimtaria prodhuese e shoqërisë Albpetrol SHA përgjatë 

vitit 2018 u realizua në masën 89477 ton nga 100419 ton të programuar ose 89.1%, me një 

bazë mesatare ditore prej 245.14 Ton/ditë. Në treguesit e kompanisë është përfshirë edhe 

aktiviteti i M-H, nga i cili PPE+PPA i llogaritur për vitin 2018 është 43657 ton kundrejt një 

programi prej 44313 ton. Për vitin  2018, është  bërë hyrje nga Kontraktorët, sasia 57,072 ton 

naftë, nga e cila 38,598 ton përbën detyrimin vjetor , ndërsa pjesa tjetër  përbën  detyrime të 

prapambetura kryesisht nga B.P.A Ltd.  

Nga kalkulimet e të dhënave detyrimi (PPE+PPA) total i mbetur deri më 31 Dhjetor 2018 

rezulton 60397.57 ton naftë.  

Prodhimi i gazit nga vet Albpetrol për vitin 2018 u realizua 629 mijë N/m3 nga 1020 mijë 

N/m3 programuar ose 61.66 %. 

Investimet  për  Vitin 2018 janë realizuar në vlerën 465,854 mijë lekë nga 735,948 mijë lekë 

të programuar ose  63.3 %. Nga auditimi rezulton se për shkak të ristrukturimit dhe rishikimit 

të programit ekonomiko-financiar, një pjesë e investimeve nuk u realizuan. Gjithashtu, një 

pjesë e investimeve të realizuara në vitin 2018 i përkasin realizimit të kontratave të 

investimeve për vitin 2017.  

Shoqëria vërtet mund të jetë ballafaquar me problematika të caktuara por bazuar në rezultate 

shumë prej tyre kanë qenë të mbartura edhe të njohura përpara fazës së hartimit të Planit 

zhvillimor ekonomiko financiar (rishikim nr 2) dhe të cilat nuk janë marrë në konsideratë 

gjatë hartimit duke çuar në planifikim shifrash jo në bazë reale dhe analizash. 

Gjithashtu, si referenca kryesore për hartimin e treguesve ekonomik e financiar për vitin 2019 

janë konsideruar realizimi faktik ne 6 dhe 9 mujor e vitit 2018, efektet që vijnë nga zbatimi i 

Marrëveshjes Hidrokarbure dhe përvojat pozitive të vetë shoqërisë në vitet e fundit. 

Është mbajtur parasysh fakti që rreth 65 % e prodhimit të naftës vjen nga aktivitetit i 

Albpetrol në vendburimet që ka në administrim dhe 35 % nga zbatimi i Marrëveshjeve 

Hidrokarbure.  

Albpetrol sh.a për 3 mujorin e I-rë të vitit 2019 vazhdon edhe gjatë këtij viti të ketë një 

mosrealizim të planit. Sipas programit lë të kuptohet se edhe buxheti i vitit 2019 nuk 

argumentohet saktë, nuk kryhen llogaritje apo analiza të sakta për të përcaktuar saktë p.sh. 

sasitë e programuara të prodhimit të naftës, nuk dokumentohet  një monitorim i vazhdueshëm 

nga Administrata Qendrore përkundrejt Qendrave të Prodhimit të naftës në mënyrë që të 

punohet dhe nxiten qendrat për të çuar përpara proceset sipas programit.  

Kriteri: Në kundërshtim me pikën 2 germa a) neni 12 të Ligjit Nr. 10296, datë 08.07.2010, i 

ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015, datë 15.10.2015, për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin. 

Nëpunësi zbatues i njësisë publike është përgjegjës dhe i raporton nëpunësit autorizues të 

njësisë publike për garantimin e cilësisë së dokumentit përfundimtar të buxhetit dhe 

bashkërendimin e punës gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit të njësisë publike, në rolin e 

sekretarit të grupit të menaxhimit strategjik të njësisë publike;  

Në kundërshtim me pikën 2.2.2 germa “ b” të Udhëzimit Nr.10359  datë 20.07.2016 “Për 

përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe 

koordinatorit të riskut në njësitë publike” ku përcaktohet që: 

Detyrat kryesore të NA përfshijnë: 

Hartimin e objektivave dhe zbatimin e planeve strategjike dhe vjetore, në përputhje me 

objektivat e miratuara nga titullari i njësisë publike.  

Efekti: Nuk jep siguri të arsyeshme për arritjen e objektivave . 
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Shkaku: Mungesa e përgjegjësisë të menaxhimit të lartë. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Me qëllim që të kemi një analizë të përgjithshme që do të çonte në 

evidentimin e shkaqeve ose faktorëve realë që ndikojnë në mosrealizimin e shifrave të 

buxhetit, Albpetroli duhet të mbështetet në analiza të plota me bazë risku. Për këtë raportimet 

që bëjnë qendrat duhet të jenë një analizë e detajuar dhe jo një analizë të përgjithshme që do 

të çonte në evidentimin e shkaqeve ose faktorëve realë dhe në përputhje me prioritetet e 

shoqërisë. Për këtë Nëpunësi Zbatues është personi përgjegjës për koordinimin e masave 

konkrete për të nxitur qendrat të realizojne parashikime  sipas programit faktik dhe prioritetit. 

 

 

IV. 5. Mbi organizimin dhe mbajtjen e evidencave kontabël, hartimin dhe miratimin e 

bilancit, si dhe auditimi i gjendjes dhe ecurisë së detyrimeve debitore dhe kreditore. 

Shoqëria Albpetrol SH.A Është themeluar si shoqëri anonime me vendimin nr.21158, datë 

08.04.1999, pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me nipt K04223405T. Aktiviteti i 

kësaj shoqërie konsiston në kryerjen e operacioneve hidrokarbure për kërkim zhvillimin, 

prodhimin, trajtimin, transportin, magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit dhe rërëve 

bituminoze Brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë, si dhe çdo operacion tjetër tregëtar 

apo shërbime që i shërbejnë aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria brenda hapësirave të 

parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion projektues-preventivues, 

tregëtar dhe financiar, që lidhet drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin 

gjithashtu hapjen e vepromtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera Brenda dhe jashtë vendit, si 

dhe çdo aktivitet tjetër të mundshëm e të ligjshëm në përputhje me interesat e saj. Realizimi i 

objektit të veprimtarisë të shoqërisë do të bëhet nëpërmjet shfrytëzimit dhe zhvillimit të 

zonave ekzistuese të naftëmbajtjes dhe ato gazmbajtëse të vendit, kërkimeve të reja dhe 

zhvillimit të blloqeve në administrim si dhe shfrytëzimin e rërërave bituminoze. Atributet e 

ish-APC-së, që kanë të bëjnë me me kërkim-prodhimin e hidrokarbureve i kalojnë shoqërisë 

Albpetrol SHA duke filluar nga data 01.04.2003. Furnizimi me energji elektrike të klientëve 

të kualifikuar, transmetimi dhe shpërndarja e gazit natyror. Leje mjedisi për veprimtaritë me 

ndikim në mjediset për vendburimet e naftës në zonat: Kuçovë, Patos-Marinëz (Drizë-

Goran), Ballsh-Hekal, Amonicë, Gorisht, për vendburimet e gazit në zonën Divjakë-Lushnje, 

Frakull-Fier, Finiq-Sarandë, rrjeti i transmetimit të produkteve të naftës dhe gazit, vendburimi 

i rërës bituminoze Kasnicë-Fier, Uzina Mekanike Kuçovë dhe Uzina Mekanike Patos. 

Kapitali i nënshkruar i saj është 14,735,229,000 lekë i ndarë në 14,735,229 aksione me vlerë 

nominale 1,000 lekë secili. Kapitali i paguar është në lekë. Aksionet e shoqërisë janë në 

pronësinë e Shtetit Shqiptar, pëfaqësuar nga Ministria e Energjetikës dhe Industrisë. 

Drejtuesit e shoqërisë janë Këshilli Mbikqyrës dhe Bordi i Drejtorëve. 

Me vendimin nr. 5, datë 05.03.2019, të Këshillit Mbikqyrës Albpetrol SH.A. Është larguar 

administratori z. K.B, dhe është emëruar në detyrën e administatorit  z. D.S. 

Referuar veprimtarisë dhe organizimit administrative, kontabiliteti i shoqërisë është 

organizuar në disa njësi varësie (qendra), të cilat përgatisin Pasqyra Financiare më vete dhe 

nxjerrin rezultate të veçanta. Shoqëria në qendër përgatit Pasqyrën Financiare përmbledhëse 

të Pasqyrave të Pozicionit Financiar (Bilanci Kontabël) të njësive të varësisë së saj. Mbajtja e 

kontabilitetit për vitin 2018 në qëndër është i informatizuar, ndërsa në njësitë e varësisë i 

përzierë (manual dhe i informatizuar). Për vitin 2019 mbajtja e kontabilitetit është 

informatizuar dhe në njësitë e varësisë. 

Emërtimi i njësive vartëse është si më poshtë: 

1-QPN Patos      (Qendra Prodhimit të Naftës Patos) 
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2-QPN Kucove  (Qendra Prodhimit të Naftës Kucove) 

3-QPN Ballsh    (Qendra Prodhimit të Naftës Ballsh) 

4-QASHNG                  (Qendra Administrimit të Shitjes Naftë e Gaz) 

5-QAKP              (Qendra Administrimit dhe Kontrollit të Pronës) 

6-QSHGJ              (Qendra e Shërbimeve Gjeofizike) 

7-QFSHE              (Qendra e Furnizimit dhe Shërbimeve Elektrike) 

8-QEMNG              (Qendra Emergjences, Mjedisit,Naftës e Gazit) 

9-QFMT              (Qendra Furnizimit Materialeve Teknike) 

10-QT Patos              (Qendra e Transportit) 

11-QMN Kucove  (Qendra Mekanike e Naftës Kucove) 

12-QPN Gorisht  (Qendra Prodhimit Naftës Gorisht) 

13-Administrata Albpetrol 
 
Me Vendim nr.604, date 22/12/2017 të Administratorit, si dhe me vendim nr.67, datë 

29.12.2017 të Këshillit Mbikqyrës të Albpetrol SHA, u vendos që duke filluar nga data 1 prill 

2018, Qendra e Prodhimit te Naftës Patos, nga njësi vartëse, kalon në Sektor Prodhimi. Në 

strukturën e organizimit të shoqërisë, krijohet Qendra e Prodhimit të Naftës Fier e përbërë 

nga 3 sektore: Prodhimit të Naftës Patos, Ballsh- Hekal dhe Cakran- Mollaj. Gjithashtu 

Qendra e Transportit Patos, bashkohet me Qendren e Furnizimit Materialeve Teknike, duke 

krijuar Qendren me emertim Qendra e Furnizimit dhe Transportit 

Pavarësisht këtyre ndryshimeve strukturore të brendshme, për vitin 2018, informacionet, 

evidencat kontabel si dhe pasqyrat financiare u hartuan sipas struktures se meparshme, per te 

ruajtur vijimesine e celjes se pasqyrave financiare te vitit 2018. 

Për periudhën objekt auditimi, kontabiliteti është i organizuar dhe mbajtur në zbatim të 

kërkesave të Ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i 

ndryshuar, si dhe në standardet kombëtare të kontabëlitetit të shpallura nga Ministri i 

Financave. 

Shoqëria Albpetrol SH.A. ka mbajtur në llogaritë e saj aktivet, pasive dhe transaksionet 

financiare të rezultuara nga veprimtaria e shoqërisë.  

Gjatë vitit 2018 dhe 2019 ka qenë e siguruar vazhdimësia e aktivitetit dhe veprimtarisë 

ekonomike të shoqërisë. Pasqyrat financiare janë mbajtur në lekë mbi bazën e parimit të 

kostos historike dhe të të drejtave dhe detyrime të konstatuara. 

Regjistrimet janë kryer në mënyrë kronologjike dhe të vazhdueshme mbi bazën e 

dokumenteve justifikues si kontrata fatura. Transaksionet për Blerjet shitjet, pagat hyrjet në 

arkë dhe daljet në arkë e bankë etj, janë të autorizuara sipas funksioneve të autorizuara dhe 

ndarjes së detyrave.   

Bilanci i veprimtarisë ekonomiko-financiare të shoqërisë për vitin 2017, është çertifikuar nga 

ekspertët kontabël V.Ç, A.M, N.L, K.N dhe S.T më datë 03.09.2018. Ky bilanc (pasqyrat 

financiare te shoqërisë Albpetrol SH.A.) është miratuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë me shkresën nr.14488/3 prot, datë 31.12.2018 “Mbi miratimin e Pasqyrave 

Financiare të vitit 2017”. 

Këshilli Mbikqyrës ka miratuar me vendim nr.21, datë 19.10.2018 pasqyrat financiare të vitit 

2017 me një humbje prej 405‟004‟817 lekë. Depozitimi i vendimit të asamblesë është bërë 

konform nenit 33/4 ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” ku 

citohet: “Vendimi i asamblesë së ortakëve, i organit kompetent të shoqërisë/vendimi i 

personit fizik, sipas këtij neni, për miratimin e rezultatit dhe destinimin e fitimit pas tatimit, 
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duhet të paraqitet në organin tatimor, në përputhje me afatin e përcaktuar në pikën 2 të këtij 

neni, edhe nëse rezultati për vitin ushtrimor ka qenë me humbje apo zero. 

 

Pasqyra e Pozicionit Financiar 
 

 
Shënime 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

    

AKTIVE 

   Aktivet afatgjata 

   Aktivet afatgjata materiale 6 34,864,090 46,358,258 

Aktivet afatgjata jomateriale 7 134,283 44,821 

Aktive biologjike 8 109 121 

Totali i aktiveve afatgjata 

 
34,998,482 46,403,200 

    

Aktivet afatshkurtra 

 

  

Inventarë 9 2,589,560 2,978,209 

Shpenzime të shtyra 10 40,000 - 

Llogari të arkëtueshme tregtare 11 15,948,387 16,232,706 

Llogari të arkëtueshme të tjera 12 3,493,244 4,845,629 

Mjetet monetare dhe ekuivalentë të tyre 13 1,475,142 249,413 

Totali i aktiveve afatshkurtra 

 

23,546,333 24,305,957 

Totali i aktiveve  

 

58,544,815 70,709,157 

  
  

KAPITALI DHE DETYRIMET    

KAPITALI 

 

  

Kapitali themeltar 
 

14,735,229 14,701,929 

Prime te lidhura me kapitalin 
 

(147,190) (147,190) 

Rezerva rivleresimi  36,524,236 43,062,377 

Rezerva ligjore  538,769 538,769 

Rezerva te tjera  909,719 909,719 

Fitime të mbartura  (6,959,602) (347,670) 

Fitimi i ushtrimit 
 

(19,973) (405,005) 

Totali i kapitalit  14 45,581,188 58,312,929 

  
  

DETYRIMET 

 

  

Detyrime afatgjata 

 

  

Hua afatgjata 15 128,082 141,321 

Provizione afatgjata 16 80,000 30,000 

Llogari të pagueshme tregtare 17 8,256,971 8,228,525 

Të tjera të pagueshme 18 2,882,967 2,882,967 

Detyrime të tjera 19 240,099 240,099 

Grante dhe të ardhura të shtyra 20 65,330 68,373 

Totali i detyrimeve afatgjata  11,653,449 11,591,285 

    

Detyrime afatshkurtra    

Pjesa afatshkurtër e huasë afatgjatë 15 8,286 8,289 

Llogari të pagueshme tregtare 21 606,846 575,167 

Llogari të pagueshme të tjera 22 695,046 221,487 

Totali i detyrimeve afatshkurtra 

 
1,310,178 804,943 

Totali i detyrimeve 

 

12,963,627 12,396,228 

Totali i kapitalit dhe detyrimeve 

 

58,544,815 70,709,157 

 

 

Pasqyra e Fitimit/Humbjes dhe të ardhurat Gjithëpërfshirëse 

 Shënime              Viti i mbyllur Viti i mbyllur më 
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më 

31 dhjetor 2018 

31 dhjetor 2017 

    

Të ardhura operative 

   Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 23 6,375,144 6,676,765 

Puna e kryer nga njesia dhe qe kapitalizohet 24 91,173 12,193 

Të ardhura të tjera 25 44,016 213,994 

Totali i të ardhurave operative 

 

6,510,333 6,902,952 

    Shpenzime Operative    

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme 26 (1,238,751) (1,151,464) 

Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme 

dhe prodhimit në proçes 27 (607,264) (2,130,149) 

Shpenzime personeli 28 (1,959,374) (1,976,217) 

Shpenzime zhvlerësimi dhe amortizimi 6,7 (620,846) (312,197) 

Shpenzime të tjera të shfrytëzimit 29 (1,997,582) (1,692,386) 

Total shpenzime 

 

(6,423,817) (7,262,413) 

    Të ardhura/ Shpenzime financiare neto 

   Të ardhura nga interest 30 324 171 

Shpenzime interesi dhe të ngjashme  30 (1,336) (15,174) 

Shpenzime të tjera financiare (neto) 
 

10,368 - 

Totali të ardhura/ Shpenzime financiare neto   9,356 (15,003) 

    Fitimi/humbja para tatimit   95,872 (374,464) 

    Shpenzimi i tatimit mbi fitimin 31 (115,845) (30,541) 

    Fitimi/humbja e vitit 

 

(19,973) (405,005) 

    Të ardhura të tjera gjithpërfshirëse për vitin 
 

- - 

Totali i të ardhurave të tjera gjithpërfshirëse  

për vitin 

 

- - 

    Totali i të ardhurave gjithpërfshirëse për vitin 

 

(19,973) (405,005) 

 

Kapitali i 

nënshkru

ar 

Primi i 

lidhur 

me 

kapitalin 

Rezerva 

Rivlerësi

mi 

Rezerva 

Ligjore 

Rezerva 

të tjera 

Fitimi i 

pashpërn

darë 

Fitimi/ 

humbja e 

vitit Totali 

         

Më 1 janar 2017 

14,701,92

9 -147,190 

43,201,51

8 538,769 909,719 

-

1,880,101 1,532,431 

58,857,07

5 

Emetimi i kapitalit të nënshkruar - - - - - 

  

- 

Zvogëlim i rezerves se rivleresimit - - (139,141) - - - - (139,141) 

Transferim në fitime të mbartura - - - - - 1,532,431 

(1,532,43

1) - 

Të ardhura të tjera 

gjithëpërfshirëse për vitin: - - - - - - (405,005) (405,005) 

Më 31 dhjetor 2017 

14,701,92

9 (147,190) 

43,062,37

7 538,769 909,719 (347,670) (405,005) 

58,312,92

9 

 

       
- 

Më 1 janar 2018 

14,701,92

9 (147,190) 

43,062,37

7 538,769 909,719 

 

(347,670) (405,005) 

58,312,92

9 

Emetimi i kapitalit të nënshkruar 33,300 - - - -  - 33,300 

Zvogëlim i rezerves se rivleresimit - - 

(6,538,14

1) - - 

 

(5,550,25

3) - 

 

(12,088,3

94) 

Transferim në fitime të mbartura - - - - - 

 

(405,005) 405,005 -    

Te tjera trasferime akt kontrolli      

 

(656,674)  

 

(656,674) 
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Pasqyra e Ndryshimeve në Kapitalin Neto 

 

 

Pasqyra e Flukseve të Mjeteve Monetare 

 
 

Viti i mbyllur 

më 

Viti i mbyllur 

më 

 

Shënim

e 31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

Flukset e parasë nga aktivitetet operative 

   Fitimi para tatimit 

 

95,872 (374,464) 

Rregullimet për shpenzimet jomonetare: 

   Shpenzime konsumi dhe amortizimi 

 

620,846 312,197 

Shpenzime për vlerën neto të AAM 

 

3,533 77,091 

Shpenzime provizion ceshtjesh gjyqesore 

 

50,000 - 

Shpenzime interesi 

 

1,336 - 

  
771,587 14,824 

Rregullime për ndryshimet në kapitalin punues: 

   Rënie/(rritje) në të drejtat e arkëtueshme dhe të tjera 

 

1,465,516 (92,307) 

Rënie/(rritje) në inventarë 

 

388,649 1,170,023 

Rënie/(rritje) në shpenzime të shtyra 

 

(40,000) - 

Rritje/(rënie) në detyrimet e pagueshme 

 

60,125 (573,953) 

Rritje/(rënie) në detyrime të pagueshme të tjera 

 

332,164 17,887 

Te ardhura te shtyra 

 

(3,043) (2,497,786) 

  
2,974,998 (1,961,312) 

Tatimi mbi fitimin i paguar 

 

196,738 - 

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) 

aktivitetin e shfrytëzimit 

 

3,171,736 (1,961,312) 

    Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) 

aktivitetin e investimit 

   Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata materiale 

 

(1,195,274) - 

Arkëtime nga shitja e aktiveve afatgjata materiale 

 

1,960 794,048 

Pagesa për blerjen e aktiveve afatgjata jomateriale 

 

(97,442) - 

Arkëtime nga shitja e investimeve të tjera 

 

12 - 

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) aktivitetin 

e investimit 

 

(1,290,744) 794,048 

    Fluksi i Mjeteve Monetare nga/(përdorur në) aktivitetin 

e  financimit 

   Arkëtime nga emetimi i kapitalit aksionar 

 

33,300 

 Hua të paguara 

 

(13,242) 

 Rezerva rivleresimi dhe akt kontrolli ndryshim ne Humbje te 

mbartura 

 

(673,985) 1,393,291 

Interes i paguar 

 

(1,336) (171) 

Mjete monetare neto nga/(përdorur në) 

aktivitetin e financimit 

 

(655,263) 1,393,120 

    Rritje/(rënie) neto në mjete monetare dhe 

ekuivalentë të mjeteve monetare 

 
1,225,729 225,856 

Mjete monetare dhe ekuivalentë  

të mjeteve monetare në fillim të periudhës 

 
249,413 23,557 

Mjete monetare dhe ekuivalentë të mjeteve monetare 15 1,475,142 249,413 

Të ardhura të tjera 

gjithëpërfshirëse për vitin: - - - - -   (19,973)  (19,973) 

Më 31 dhjetor 2018 

14,735,22

9 (147,190) 

36,524,23

6 538,769 909,719 

                   

(6,959,60

2) (19,973) 

45,581,18

8 
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në fund të periudhës 

 

 

Informacion i përgjithshëm  

Tabela e mëposhtme jep numrin e puseve sipas çdo kompanie që vepron në bazë të 

Marrëveshjes së Hidrokarbureve: 

  Nr i puseve të dorëzuar Nr i puseve të dorëzuar në vitin 2018 Nr i puseve të dorëzuar 

Nr Emërtimi i Shoqërisë më 31 dhjetor 2017 Marrë shoqëritë Marrë Albpetroli më 31 dhjetor 2018 

1 B.P  1143 11 0 1154 

2 
A.O&G.(ish S.O.&G.) 23 96 0 119 

b) Vendburimi BA-HE 23 96 0 119 

3 D. G. 4 0 0 4 

4 Sh. 94 0 0 94 

5 I. V. 235 0 0 235 

6 Ph. P. 490 0 363 127 

  Gjithësej(1+2+3+4+5) 1985 107 363 1733 

 

Emërtimi i Shoqërisë 

Data e dorëzimit 

në 2018 Aktiv Jo aktiv 

Marrë nga 

Albpetroli Dorëzuar 

B.P. 

10.07.2018 0 5 0 5 

07.09.2018 0 5 0 5 

21.09.2018 0 1 0 1 

A. O.&G.ish S.O.&G.) 31.07.2018 96 0 0 96 

a) Vendburimi Ballsh-Hekal 31.07.2018 96 0 0 96 

Sh.   0 0 0 0 

T.   0 0 0 0 

Ph. P.   16 347 363 0 

vb naft Drashovice 21.03.2018 1 68 69   

vb gaz Frakull 21.03.2018 4 29 33   

vb gaz Panaja 21.03.2018 1 0 1   

vb gaz Povelçë 21.03.2018 2 18 20   

vb gaz Ballaj-Kryevidh 21.03.2018 1 71 72   

vb gaz Divjakë 21.03.2018 7 161 168   

F.-P.P.   0 0 0   

a)vb nafte Pekisht-Muriz   0 0 0   

b)vb gaz- kondesatFiniq-

Krane   0 0 0   

 

Gjatë vitit 2017, si rezultat i ndryshimit të marrëveshjeve Hidrokarbure, jane marrë nga 

kontraktori T.A.A. ltd, vendburimet Cakran-Mollaj dhe Gorisht-Kocul, si dhe nga kontraktori 

P. P., vendburimi Amonice, vendburime, qe nga periudha e marrjes ne dorëzim deri në fund 

të vitit 2017, u administruan nga shoqëria Albpetrol SHA, duke u perfshirë në treguesit e 

program-zhvillimit të vitit 2017. 

Ky fakt ndikoi edhe në rritjen e disa zërave të shpenzimeve, në ndryshim nga viti 2016. 

Prodhimi i marrë nga këto vendburime që nga data e marrjes në dorëzim, është i reflektuar në 

bilancet respektive të qendrave të shoqërisë ku këto vendburime u bashkëngjitën. 

Datat e marrjes në dorëzim të vendburimeve paraqiten si më poshtë: 

 

1. Marrëveshja Hidrokarbure për vendburimin Ballsh-Hekal transferuar nga T. 

tek kompania A.O.&G. SHA. 

Më datën 02.05.2018 pasi janë sekuestruar të drejtat e Marrëveshjes Hidrokarbure nëpërmjet 

përmbaruesit privat, është miratuar Instrumenti i Transferimit nga Agjensia Kombëtare e 

Burimeve Natyrore (AKBN). 
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2. Vendburimet e gazit (Frakull, Panaja, Povelçë,Ballaj-Kryevidh dhe Divjakë) dhe 

vendburimi Drashovicë në muajin Mars 2018 I kaluan Albpetrolit. 

 

Në datën e aplikimit fillestar, më 1 janar 2018, instrumentet financiare të shoqërisë për 

efektet e riklasifikimit analizohen si më poshtë: 

Kategoria  

Aktiveve 

Financiare 

SNK 39 

Klasifikimi Testi SPPI Modeli i Biznesit 

SNRF 9 

Matja  Konkluzioni 

Mjete monetare 

dhe 

ekuivalentët 

e tyre 

HTM AC 
Priten të përmbushin 

kriteret e SPPI 

Të mbajtuara për të arkëtuar  

flukse monetare kontraktuale 
AC 

Nuk u identifikua 

impakt financiar 

Llogari të 

Arkëtueshme 

Tregtare 

HTM AC 
Priten të përmbushin 

kriteret e SPPI 

Të mbajtuara për të arkëtuar 

flukse monetare kontraktuale 
AC 

Nuk u identifikua 

impakt financiar 

Llogari të 

Arkëtueshme 

Tregtare 

HTM AC 
Priten të përmbushin 

kriteret e SPPI 

Të mbajtuara për të arkëtuar 

flukse monetare kontraktuale 
AC 

Nuk u identifikua 

impakt financiar 

 

Shoqëria ka vendosur të mos riparaqesë informacionin krahasues në zbatimin fillestar të 

SNRF 9. Zbatimi i SNRF 9 dhe ndryshimi i politikës kontabël për ndikimin e bilancit fillestar 

të Shoqërië më 1 janar 2018 paraqitet në tabelën në vijim. Në datën e aplikimit fillestar, më 1 

janar 2018, instrumentet financiare të shoqërisë për efektet e matjes analizohen si më poshtë. 

Aktivet 31 dhjetor 2017 

Riparaqitje e 

balancave të çeljes 1 janar 2018 

Mjete monetare 249,413 - 249,413 

Llogari të arkëtueshme tregtare 16,232,706 - 16,232,706 

Llogari të arkëtueshme të tjera 4,845,629 - 4,845,629 

Total  21,327,748 - 21,327,748 

 

Shoqëria zbaton një model të thjeshtëzuar të njohjes së humbjeve të pritshme të kredisë, 

llogaritë e arkëtueshme tregtare të shoqërisë te tjera te arketushme të matura me koston e 

amortizuar dhe vlereson se nuk ka një ndikim të rëndësishëm finananciar në datën e aplikimit 

fillestar të standardit. 

 

Shpenzime të shtyra 

Zëri shpenzime të shtyra paraqet veprimin në zbatim të urdhërit nr.862, datë13/12/2018 “Mbi 

miratimin e shpërndarjes së të ardhurave që përfitohen nga marrëveshja hidrokarbure” të 

miratuar nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë. 

Në bazë të këtij vendimi, drejtimi i shoqërisë nxori urdhër nr.142, datë 21/12/2018 me 

nr.12649 prot., datë 21/12/2018, për transferimin e shumës prej 40,000 mijë lekë nga shoqëria 

Albpetrol SHA te Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore Tiranë. 

Llogari të arkëtueshme tregtare 

Balanca e llogarive të arkëtueshme tregtare të shoqërisë më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 

paraqitet si më poshte: 

 

31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Llogari të arkëtueshme 

  Deri 1 vit 617,134 985,948 

Mbi  1 vit 16,875,478 16,790,983 
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17,492,612 17,776,931 

Zhvleresimi kerkesave te arketueshme (1,544,225) (1,544,225) 

Totali 15,948,387 16,232,706 

 

Lëvizjet në zhvlerësimin e të drejtave për arkëtim: 

 
2018 2017 

   Gjendja më 1 janar  1,544,225 1,544,225 

Rimarrje për vitin - - 

Zhvlerësimi për vitin - - 

Gjendja më 31 dhjetor 1,544,225 1,544,225 

 

Llogaritë e arkëtueshme tregtare të shoqërisë më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 detajohen si më 

poshtë: 
31 dhjetor 2018 

   

 

deri në 1 vit mbi 1 vit Totali 

    A. sha - 11,460,520 11,460,520 

OSHEE 139,473 115,367 254,840 

Shteterore 10,673 342,063 352,736 

Private 466,988 4,957,528 5,424,516 

Totali 617,134 16,875,478 17,492,612 

 
31 dhjetor 2017 

   

 

deri në 1 vit mbi 1 vit Totali 

    A. sha 0 11,682,492 11,682,492 

OSHEE 232,267 9,615 241,882 

Shteterore 13,086 331,946 345,033 

Private 740,595 4,766,929 5,507,524 

Totali 985,948 16,790,982 17,776,931 

 

Shoqëria Albpetrol SHA për arkëtimin e debitoreve për detyrimet e prapambetura, A. SHA, 

Ph. P., D. G. K., po ndjek procese gjyqësore, ku në akt-padi ka përcaktuar edhe kamatvonesat 

të cilat përcaktohen nga ekspertet kontabel vlerësues rast pas rasti. 

Llogaria klientë rezulton se është në shumën totale prej 9,590,713,758 lekë e përbërë kjo nga: 

1.A. SHA                                   5,148,195,060 lekë 

2.Debitorë të tjerë shtetërorë             331,490,848 lekë 

3.Debitorë privatë                              4,111,027,850 lekë 

 

Po të krahasojmë situatën e llogarisë 411 Klientë në datë 31.12.2018 me atë te datës 

31.12.2017, rezulton në një ulje të debisë prej rreth 401,057,700 lekë. 

Kjo ka rezultuar kryesisht si rezultat i zvogëlimit debitor nga A. në vlerën 221,967,560 lekë 

(ish rafineria e Cërrikut), zvogëlimit të detyrimit të enteve shtetërore në vlerën 13,541,662 

lekë dhe zvogëlimi i debitorëve privatë në vlerën 165,548,478 lekë. 

 

1.A. SH.A. 

 Arkëtimi i detyrimit të A. SHA ndaj Albpetrol sha është në proces përmbarimor. 
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Shoqëria Albpetrol SH.A. ka depozituar kërkësë-padinë me Nr.413701, datë 21.02.2012 në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me palë paditëse Shoqëria “Albpetrol” SHA Patos, Fier 

dhe i paditur Shoqeria A. SHA Fier (A. O. SHA Tiranë). 

Nisur nga vlera e madhe e objektit të kërkese padisë është vendosur që ky proces gjyqësor të 

ndiqet nga një studio ligjore private e specializuar në fushën e ndjekjes së proceseve 

gjyqësore civile. Studio ligjore e cila po ndjek procesin gjyqësor është studio Ligjore O. 

L.&F.. Drejtoria Juridike menjëherë pas nënshkrimit dhe depozitimit të kërkesë padisë i ka 

kërkuar Administratorit të Albpetrol SHA të kryejë pagesën e taksës gjyqësore sipas objektit 

te padisë. Taksa gjyqësore është paguar vetëm për detyrimin e panjohur. Albpetrol SHA 

nënshkroi marrëveshjen me nr.1604. Prot, datë 13.02.2014 për shlyerjen me këste të detyrimit 

të njohur. A. SHA nuk përmbushi detyrimin sipas marrëveshjes me Nr.1604, datë 

13.02.2014. Ndodhur në këto kushte Albpetrol SHA depozitoi kërkesë padinë pranë Gjykatës 

së Shkallës Parë Tiranë per shlyerje te detyrimit te njohur si dhe kerkoi sigurimin e padisë. 

Me vendimin 744, datë16.08.2014 Gjykata e Shkallës Parë Tiranë vendosi masën e sigurimit 

të padisë dhe konkretisht: 

 Vendosjen e sekuestros konservative mbi llogaritë bankare të Shoqerisë A. SHA me 

të gjitha bankat e nivelit te dytë, deri në shumën 3.422.466.260 leëe e barabarte me 

shumën e detyrimeve të pranuara nga Shoqeria A. SHA. 

 Vendosjen e sekuestros mbi aksionet e Shoqerise A. SHA dhe asetet e saj të 

kapitalizuara e jo të kapitalizuara, përfshirë të gjitha pasuritë e luajtshme dhe të 

paluajtshme deri kur gjykata të shprehet me vendim te formës së prerë për padinë e 

themelit që do të depozitohet brenda 15 ditëve pranë kësaj gjykatë. 

 Vendimi për sigurimin e padisë nr.744, akti datë 26.08.2014 me objekt vendosjen e 

sekuestros konservative në llogaritë dhe asetet e shoqërise A., u vu në ekzekutim 

pranë shoqërisë përmbarimore “T. G.” shpk. 

 Për detyrimin e njohur nga A. është fituar procesi gjyqesor dhe është në procedurat 

ligjore përmbarimore për tërheqjen e pjesës së njohur nga ish A.. 

 Është kaluar pranë Albpetrol SHA nga Shoqëria Përmbarimore ish Rafineria e Cërrikut në 

vlerën 221,971,400 lekë. 

Pra, arketimi i ketij detyrimi është në procedurë ligjore arkëtimi. 

 

2.  Debitorë të tjerë shtetërorë në shumën 331,490,848 lekë. 

Kjo shumë është e përbërë kryesisht nga: detyrimi i Ujësjellësit Patos prej 289,335,297 

lekëndaj QFSHE Patos. Në zbatim të VKM Nr.60, datë 12.09.2007, Ujësjellësi Patos ka 

kaluar në administrim të pushtetit lokal. Referuar dokumantacionit të venë në dispozicion nga 

Albpetrol SHA, ky detyrim ende nuk është likujduar pra ende nuk është bërë çelja e fondeve 

të nevojshme për likujdimin e këtyre detyrimeve ndaj Albpetrol sha.  

3. Në nënzërin debitorë privatë janë përfshirë: 

 Detyrimi prej 1,160,266,064 lekë detyrim i D. 2. SHA si detyrim i lindur nga 

moslikujdimi i naftës së blerë si pasojë e zbatimit të kontratës së nënshkruar midis 

METE dhe Bashkimit të Shoqërive C. O.&D. 2. SHA. Arkëtimi i këtij detyrimi është 

në process gjyqësor i cili po ndiqet nga avokatura e shtetit. Me shkresën 

Nr.4203/1.Prot, datë 15.05.2013 protokolluar në Albpetrol sha me Nr.1516/14.Prot 

datë 15.05.2013, METE ka urdhëruar që në mënyrë të menjëhershme të fillojnë 

procedurat ligjore për detyrimet e palikujduara që kanë ardhur si rezultat i 
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moszbatimit të kontratës Nr.8470/1, datë 17.10.2013. Nga ana e Albpetrol SHA është 

hartuar kërkesë-padi me palë paditese Albpetrol SHA, i paditur Bashkimi i 

përkohshëm i Shoqërive “C. O. T.” LTD dhe D. 2010 SHA, me objekt detyrimin e 

palës së paditur të paguajë shumën 9.038.479,73 USD që rrjedh nga moslikujdimi i 

LC-ve të çelura në favor të Albpetrol SHA për kontratën nr.8470/12, datë 17.10.2012 

si dhe kamatëvonesat. Për depozitimin e kërkesë padisë, mbështetur në ligjin Nr.9975, 

datë 28.07.2008 “Për sistemimin e taksave kombëtare në Republikën e Shqipërisë”, 

duhet bërë pagesa e taksës prej 1% të vlerës së objektit të padisë që të fillojë procesi 

gjyqësor, e cila është një shumë e konsiderueshme dhe e pa përballueshme nga ana e 

Albpetrol SHA. Bazuar në ligjin Nr.10018, datë 13.11.2008 për Avokaturën e Shtetit, 

nenin 19 i ketij ligji përjashton Avokaturën e Shtetit për hartimin dhe depozitimin e 

kërkesë-padisë në gjykata. Pas hartimit të kërkesë padisë Avokatura e Shtetit i është 

drejtuar Gjykatës të Shkallës së Parë Fier për shlyerjen e detyrimit. Çështja është 

fituar në shkallën e parë në Gjykatën Administrative Vlorë. 

 

 Në keto debi-kredi është përfshire edhe detyrimi prej 1,850,341,690 leke i 

palikujduar deri në periudhën në fjalë nga S. O. dhe T. shuma të cilat janë në 

procese përmbarimore për ekzekutimin e detyrimit debitor ndaj Albpetrol SHA. 

 Po kështu në këto detyrime është përfshirë detyrimi prej 53,001,831 lekë si 

detyrim i T.G SHA i cili është në proces ndjekje dhe arkëtimi. 

 Detyrimi prej 42,098,751 lekë i P. është në ndjekje në proces gjyqësor. 

 Detyrimetprej372,879,119 lekë i T. janë detyrime të klienteve për shitje naftë. 

 Detyrimi prej 2,706,629 i P. R. O. SHA, detyrim për kamatëvonesat. 

 Gjithashtu në llogaritë e Albpetrol SHA janë të përfshira edhe llogari kërkesash 

të subjekteve apo ish punonjësve të cilët kanë kaluar përkatësisht afatin më 

shumë se 5 dhe 12 vite. 

Nga përpilimi i llogarisë Furnitore rezulton se ajo është në shumën totale 1,160,734,371 leke 

e perbere kjo nga: 

1.Kreditore shtetërorë        168,954,544 lekë; 

2.Kreditorë privatë             426,218,199 lekë; 

3.OSHEE                            565,561,627 lekë. 

 

I. Llogaritë kreditore shtetërore janë kryesisht të përqëndruara në Administratën e 

Albpetrol SHA dhe përbëhen kryesisht nga: Shteti, Bashkitë e Komunat. 

II. Llogarië kreditore private përbëhen kryesisht nga detyrime të tjera të cilat kanë qenë 

për periudhen si fatura të marra në ngarkim në zbatim të kontratave të lidhura dhe të 

likujduara më vonë. 

III. OSHEE është detyrim i mbetur i palikujduar. 

Gjithashtu në llogaritë e Albpetrol SHA janë të përfshira edhe llogaritë kreditore të 

subjekteve të cilat kanë kaluar afatin prej më shumë se 12 vite. Aktualisht prej disa viteve ka 

kaluar afati i parashkrimit të detyrimeve, si për shembull nga të tretët. Në Albpetrol SHA nuk 

ekziston asnjë kërkesë e subjekteve kreditore për shlyerje detyrimi dhe njëkohësisht është 
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parashkruar afati për t‟u kërkuar në rrugë gjyqësore. Për më tepër qendrat nuk zotërojnë 

dokumentacion provë për detyrimin e lindur. Keto detyrime janë të gjitha para krijimit të 

Albpetrol SHA. 

Llogari të arkëtueshme të tjera   

Llogaritë e tjera të arkëtueshme më 31 dhjetor 2018 dhe 2017, detajohen si më poshtë:  

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   TVSH e arkëtueshme - 342,883 

Tatim fitimi - 171,188 

Akciza 74,836 74,836 

TAP - 3,013 

Te drejta ndaj sigurimeve shoqerore mbi 1 vit 52,119 116,463 

Te drejta nga kontraktoret neto 2,296,145 2,497,786 

Hua te dhena 446,070 316,071 

Aktive te tjera  

  Deri 1 vit 10,246 100,114 

Mbi 1 vit 613,828 1,223,275 

 

624,074 1,323,389 

Totali 3,493,244 4,845,629 

 

Në të drejtat tatimore paraqitet teprica debitore e tyre. 

Vlera e akcizes prej 74,836 mijë lekë, është krijuar si rezultat i Njoftim Vlerësimit nr.13797/5 

prot., datë 08.10.2013 të Drejtorisë Rajonale të Tatimpaguesve të Mëdhenj. Shoqeria e apeloi 

njoftim vleresimin e mësipërm ku Apelimi Tatimor me vendim nr.19665/4 prot., datë 

06.03.2014, vendosi: 

Anullim të aktit administrativ Njoftim Vlerësimi për detyrimet tatimore nr.13797/5 prot., datë 

08.10.2013, në lidhje me detyrimet për akcizën për vitin 2012 dhe 2013, i ndarë në akcizë në 

shumën 68,670,358 lekë, kamatvonesa në shumën 5,798,518 lekë dhe kërkon nga DRT 

Tatimpaguesit e Mëdhenj, zgjidhjen e çështjes. 

Konkretisht të përcjellë rezultatet e kontrollit sipas Raport Kontrollit të datës 08.10.2013 me 

nr.13797/4, datë 08.10.2013, dërguar tatimpaguesit me nr.17797/6, datë 08.10.2013, 

Autoritetit Doganor, nën juridiksionin e së cilës është administrimi i akcizës. 

Posti “Të drejta ndaj sigurimeve shoqërore” në vlerën 116 milion leke (viti 2017), është i 

mbartur nga bashkime që shoqeria Albpetrol SHA ka kryer ndër vite dhe nuk paqyron një të 

drejtë reale. Për këtë arsye, drejtimi i shoqërise me vendim nr.302, datë 13.06.2019 (nr 

prot.5668/1, datë 13.06.2018), vendosi që për periudhen ushtrimore 2018, t‟a amortizojë këtë 

shumë në vlerën 50 milion lekë.  

Në aktive të tjera, shuma 2,296,144,606 lekë, paraqet të drejtat e shoqerise, që rrjedhin nga 

detyrimet kontraktuale të të treteve konform parashikimit të termave të kontratave 

hidrokarbure, të lidhura midis shoqërisë Albpetrol SHA dhe kontraktorëve, që duhet të ishin 

marrë ne dorezim, por që nuk janë lëvruar fizikisht në depozitat e shoqerisë Albpetrol SHA. 

Gjate vitit 2018, sasia e levruar nga kontraktoret sipas termave të marrëveshjes hidrokarbure, 

ka qenë më e lartë, gjë që ka pakësuar gjendjen e produktit pranë kontraktorëve. 
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Hua të dhëna paraqet transferime fondesh të kryera nga Albpetrol SHA, në favor të 

kompanive të tjera publike nëpërmjet kontratave të huave. 

Në zbatim të Urdhërave të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë si dhe marreveshjeve 

dypalëshe të shoqerisë me AKBN dhe A. SHA, vlera e huasë është rritur në shumën rreth 130 

milion lekë. 

 

Mjete monetare  në arkë e në bankë 

Balanca e mjeteve monetare më31 dhjetor 2017 dhe 2016 detajohet si më poshtë: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Banka 1,474,892 249,257 

Arka 250 156 

Totali 1,475,142 249,413 

 

 

Kapitali 

Kapitali i shoqërisë më 31 dhjetor 2018 është 14,735,229 mijë lekë (2017: 14,701,929 mijë 

lekë) i zotëruar 100% nga Ministria e Energjise dhe Industrise. 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Numri aksioneve 14,735,229 14,701,929 

Vlera nominale (në lekë) 1,000 1,000 

Totali (në lekë) 14,735,229,000 14,701,929,000 

 

Me vendim nr.70 të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, është miratuar në parim raporti i 

përgatitur nga ekspertët e miratuar me urdhër të Ministrit të Energjisë dhe Industrisë nr.227, 

datë 07.06.017 dhe me vendimin nr.497/4, datë 10.04.2018 të Ministrit të Infrastrukturës dhe 

Energjisë, është miratuar zmadhimi i kapitalit të shoqerisë në vlerën 33,300,000 lekë, për 

vlerën e aseteve të marra nga AKBN për vendburimin e Amonicës. 

Primet e lidhura me kapitalin më 31 dhjetor 2018 paraqiten në vlerën (147,190,368) lekë. Në 

krahasim me vitin e kaluar primi i lidhur me kapitalin nuk ka ndryshuar. 

Rezerva rivleresimit më 31 dhjetor 2018 në vlerën 36,524,236 mijë lekë (pë vitin 2017 ishte 

43,062,377 mijë lekë) është zvogëluar me 6,538,141 mijë lekë nga efekti i veprimeve të 

rivlerësimit, bazuar në raportin e rivleresimit të AAM të shoqerisë nga ekspertet vleresues 

dhe kontabel te autorizuar miratuar me urdher nr 1461, date 20/02/2015 te MZHETS. 

Rezerva ligjore më 31 dhjetor 2018 paraqitet nëshumën 538,769 mijë lekë (për vitin 2017 

ishte 538,769 mijë lekë). Rezerva të tjera më 31 dhjetor 2018 paraqiten në shumën 909,719 

mijë lekë (për 2017 ishin 909,719 mijë lekë). 

Fitim/(Humbjet) e mbartura më 31 dhjetor 2018 janë vlerën (6,959,602) mijë lekë (për vitin 

2017 ishte (347,670) mijë lekë). 

Zvogëlimi i fitimit të pashpërndarë me 31 dhjetor 2018 paraqitet si më poshtë: 

Gjendja më 1 janar 2018 (347,670) 
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Efekti i veprimeve të rivlerësimit te AAM (5,979,99) 

Rrimarje amortizimi (diferenca e amortizimit te llog mbi bazen e vleres se 

rivleresuar 

te aktivit dhe amortizimit te llogaritur ne fakt per vitet 2015,2016 dhe 2017) 429,738 

Diference tatim fitimi 2017  (1,030) 

Efektet nga veprimet per njoftim vleresimin nr.1172/6,dt 13/07/2018   (655,643) 

Rezultati viti 2017 (405,005) 

Gjendja më 31 dhjetor 2018 
(6,959,602

) 

 

Hua afatgjata 

Huatë afatgjata me 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqiten si më poshtë: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   E pagueshme deri në 1 vit 8,286 8,289 

E pagueshme mbi 1 vit 128,082 141,321 

Totali 136,368 149,610 

 

Kjo huamarrje ka të bejë me Kredine Italiane në kuadrin e Konventes Financiare 22 miliard 

lireta (Projekti COMM 98-F.ROT/AID-98/001/00, të akorduara në lireta dhe të konvertuara 

në euro, e administruar nga Banka Kombetare Tregtare për Albpetrol SHA dhe ish Servcom 

SHA. Kjo hua paraqitet në dy nga njësitë e Albpetrol në Qëndren e Furnizimit të Materialeve 

dhe në Qëndrën e Shërbimeve Gjeofizike Patos (ish Servcom). 

Gjate vitit 2018, janë likuiduar principal dhe interesa sipas dokumentit bankar paraqitur nga 

marrëveshja midis Albpetrol SHA dhe ish S. SHA me BKT dega Tiranë. Efektet e këtyre 

veprimeve janë paraqitur në pozicionet finaciare përkatëse në pasqyrat financiare të vitit 

2018. 

E shprehur në monedhën Euro, detyrimi në total për kredinë italiane (afatshkurtër& afatgjatë) 

është 1,104,914 Euro, nga të cilat 503,551 Euro është detyrimi ndaj Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë, për likuidimet që kjo Ministri ka kryer në emër të shoqërisë Albpetrol sha. 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Banka Kombëtare Tregtare 74,220 87,087 

Ministria Financave dhe Ekonomisë 62,148 62,523 

Totali 136,368 149,610 

   

 

 

Llogari të pagueshme tregtare afatgjata 

Llogari të pagueshme tregtare afatgjata më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqiten si më poshtë: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Furnitore për mallra,produkte e shërbime 8,206,591 8,166,629 

Debitorë dhe kreditorë të tjerë 50,380 61,896 
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Totali 8,256,971 8,228,525 

 

Analiza e detajuar e Llogarive të pagueshme afatgjata është: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   A. SHA 6,312,329 6,312,329 

OSHEE 231,321 153,587 

Subjekte shtetërore  143,583 161,448 

Subjekte private 1,519,358 1,539,265 

Totali 8,206,591 8,166,629 

 

Ne shënimin 11 “Llogari të arkëtueshme tregtare”, Shoqeria A. SHA, i detyrohet Shoqërisë 

Albpetrol SHA 11,460,520 mijë lekë, ndërsa në postin 17.4/1 “Detyrime afatgjata –Të 

pagueshme për aktivitetin e shfrytëzimit”,Shoqëria Albpetrol SHA i detyrohet shoqërisë A. 

SHA6,312,329 mijë lekë, pra në vlerë neto, Shoqeria A. SHA i detyrohet shoqerisë Albpetrol 

SHA 5,148,191 mijë lekë. 

Ky detyrim është ndjekur me procese gjyqësore  të cilat janë fituar nga shoqëria Albpetrol 

SHA dhe po ekzekutohen nga shoqëria përmbarimore TDR Group. Në vitin 2018, nga kjo 

shoqëri përmbarimore është kaluar në pronësi të Albpetrol SHA asete të vlerësuara në lekë në 

vlerën  221,971 mijë lekë. 

Provizione 

Provizionet më 31 dhjetor 2018 në shumën 80,000 mijë lekë (për vitin 2017 ishte 30,000 mijë 

lekë) përfaqësojnë vlerën e provizioneve për rreziqe të ndryshme. Në vitin 2018, me 

vendimin nr.302, datë 13.06.2019, të Administratorit të shoqërisë, u krijuan provizione për 

çështjet gjyqësore në proces, në vlerën 50,000 mijë lekë 

Vlera prej 30,000 mijë lekë e mbartur nga viti 2017, nuk është  llogaritur nga shoqeria 

Albpetrol SHA, por rezulton nga bashkimi me përthithje i Uzines Mekanike Patos dhe 

Transnafta Patos me Shoqerinë Albpetrol SHA, respektivisht 15,000 mijë lekë Uzina 

Mekanike Patos (QSHGJ) si dhe 15,000 mijë lekë Transnafta Patos (QT Patos). 

Të tjera të pagueshme 

Të tjera të pagueshme më 31 dhjetor 2018 në shumën 2,882,967 mijë lekë (për vitin 2017 

ishin 2,882,967 mijë lekë) përfaqëson dividend   te pagueshëm të shoqërisë. 

 

Detyrime të tjera 

Detyrime të tjera më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqitet si më poshtë: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Kundërparti AAM pa përfshire në kapital 140,753 140,753 

Kundërparti për asete pa vlerë përdorimi 337 337 

Kundërparti për asetet e NJ.Z.I. në privatizim 99,009 99,009 

Totali 240,099 240,099 
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Shuma 140,753 mijë lekë paraqet fondin kundërparti AAM për asetet e Nj.Z.I (në 

privatizim), në momentin e bashkimit të Albpetrol me Uzinat Mekanike (Raporti i zmadhimit 

të kapitalit të Albpetrol SHA që vjen nga bashkimi me përthithje i shoqërisë Albpetrol SHA 

të Uzines Mekanike Patos dhe Uzinës  Mekanike të Naftës Kuçovë) . 

Shuma 337 mijë lekë paraqet fondin k/parti për asete pa vlerë përdorimi të QMN Kuçovë 

(Uzina Mekanike e Naftës Kuçovë), të trashëguar nga momenti i shkëputjes nga Shoqëria 

Servcom SHA. 

Shuma 99,009 mijë lekë paraqet vlerën e aktiveve në Trasnafta Patos, që nuk gjenerojnë të 

ardhura. Mospërfshirja në shumën e zmadhimit të kapitalit të vlerës së këtyre aseteve, është 

motivuar nga fakti se këto aktive nuk do t‟i shërbejnë aktivitetit të ardhshëm të kompanisë. 

Baza ligjore e këtij veprimi është VKM  nr.784, dt.15.09.2006 pika 6 (raporti zmadhimit të 

kapitalit të Albpetrol SHA që vjen nga bashkimi me përthithje  të shoqërive Albpetrol SHA, 

Servcom SHA Fier dhe Transnafta Patos ). 

Grante dhe të ardhura të shtyra 

Grante dhe të ardhura të shtyra më 31 dhjetor 2018 në vlerën 65,330 mijë lekë (për vitin 2017 

ishin 65,330 mijë lekë) paraqet grantet e përfituara nga shoqëria për aktive afatgjata 

materiale. Grantet janë njohur në të ardhura në mënyrë sistematike gjatë periudhes kontabël. 

Pakësimi neto i tyre për vitin 2018 në shumën 3,043 mijë lekë (për vitin 2017 ishin 3,358 

mijë lekë) pasqyrohet  në Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve. 

Llogari të pagueshme tregtare afatshkturtra 

Llogari të pagueshme tregtare afatshkturtra më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqiten si më 

poshtë: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Furnitorë deri në 1 vit 605,658 571,838 

Debitorë, kreditorë të tjerë deri në 1 vit 1,188 3,329 

Totali 606,846 575,167 

 

Analiza e detajuar e Llogarive tregtare afatshkturtra është: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   OSHEE 500,139 389,731 

Subjekte shtetërore  6,716 42,577 

Subjekte private 98,803 139,530 

Totali 605,658 571,838 

 

 

Llogari të pagueshme të tjera 

Llogari te pagueshme të tjera afatshkturtra më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqiten si më 

poshtë: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Paga personeli 101,040 101,581 
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Detyrim sigurime shoqërore dhe shëndetësore 18,904 30,005 

Tatim Fitimi 171,936 30,541 

TVSh për tu paguar 17,002 13,719 

Tatimi mbi të ardhurat 5,479 24,236 

Tatim në burim 4,573 759 

Renta minerare 20,448 17,111 

Tatime të tjera 3,535 3,535 

Gjoba dhe interesa të llogaritura 352,129 - 

Totali 695,046 221,487 

 

 

Të ardhura nga aktiviteti i shfrytëzimit 

Të ardhurat nga aktiviteti i shfrytëzimit për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 

detajohen si më poshtë: 

 

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2018 

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2017 

   Nga shitja e naftës 5,369,333 5,591,118 

Nga shitja e gazit 10,576 7,607 

Nga shitja e energjisë 970,881 712,842 

Shërbime të tjera 24,354 365,198 

Totali 6,375,144 6,676,765 

 

Puna e kryer nga njësia dhe që kapitalizohet 

Puna  kryer nga njesia dhe e kapitalizuar për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2017  

paraqiten si më poshtë: 

 

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2018 

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2017 

   Puna e kryer nga njësia dhe që kapitalizohet 91,173 12,193 

Totali 91,173 12,193 

 

Lënda e parë dhe materiale të konsumueshme  

Lëndë e parë dhe materiale të konsumueshme për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 në 

vlerën 1,238,751 mijë lekë (për vitin 2017 ishin 1,151,464 mijë lekë) paraqet shpenzimet që 

kryen për blerjen e karburantit, të energjisë elektrike, si dhe materiale të tjera të 

konsumueshme, që i nevojiten procesit të prodhimit. 

Në krahasim me vitin 2017 paraqitetnjë rritje e shpenzimeve për lëndë të parë dhe materiale 

të konsumueshme në shumën 87,287 mijë lekë. Kjo rritje paraqitet vetëm në zërin shpenzime 

për blerje energjie elektrike në shumën 148,500 mijë lekë, pasi  zërat e tjerë të shpenzimeve 

për lëndë të parë dhe materiale janë ne vlera më të ulta se viti 2017. Në të njejtën periudhë 

shoqeria ka krijuar të ardhura më të larta nga shitja e energjisë elektrike në krahasim me vitin 

2017 në vlerën 166,872 mijë lekë. 
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Ndryshimi në inventarin e produkteve të gatshme dhe prodhimit në proçes 

Ndryshimi i gjendjës së produktit të gatshëm dhe prodhimit në proçes për vitin e mbyllur më 

31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqitet si më poshtë: 

 

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2018 

Viti i mbyllur më 

31 dhjetor 2017 

   Ndryshimi në inventarin e produkteve 

të gatshme dhe prodhimit në proçes (607,264) (2,130,149) 

Totali (607,264) (2,130,149) 

 

Gjendja e produktit te gatshëm dhe në proces me: 

 
2018 2017 

   Gjendja më 1 janar 997,592 2,285,162 

Gjendja më 31 dhjetor 582,222 997,592 

Ndryshimi në inventarin e produkteve 

të gatshme dhe prodhimit në proçes (415,370) (1,287,570) 

 

Në pasqyrat financiare, ndryshimi i gjendjes së produktit paraqitet në shumën (607,263) mijë 

lekë. Diferenca prej (191,893) mijë lekë pasqyron : 

1. Firot brenda normave ligjore të transportimit dhe magazinimit të produktit të gatshem 

në Qendrën e Administrimit dhe Shitjes së Naftës (QASHNG) në shumën 9,748 mijë 

lekë. 

2. Vleresimin e produktit të shoqerisë gjendje pranë kontraktorëve në datën 31.12.2018, 

në shumën (201,641) mijë lekë. 

Bazuar në SNK 2 “Inventarët”, pakësimet e pozicioneve njihen si shpenzime dhe rritjet e 

pozicioneve si pakësim i shpenzimeve. Për gjendjen më 31 dhjetor 2018, kemi paksim te  

inventarit të produktit gjendje pranë kontraktoreve në vlerë, nga 2,497,786 mijë lekë më 31 

dhjetor 2017, në 2,296,145 mijë lekë më 31 dhjetor 2018. 

Shpenzime personeli  

Shpenzimet e personelit  për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 detajohen si më 

poshtë: 

 
Viti i mbyllur më Viti i mbyllur më 

 

31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 
   

Shpenzime për paga (1,757,431) (1,770,570) 

Shpenzime për sigurime shoqërore  

e shëndetësore (201,943) (205,647) 

Totali (1,959,374) (1,976,217) 

 

Shpenzimet e personelit përbëhen nga pagat, dhe kontributet e sigurimeve shoqerore e 

shëndetërore. Numri mesatar vjetor i punonjësve për vitin 2018 ishte 2,167 punonjës dhe për 

vitin 2017 ishte 2,277 punonjës. 
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Shpenzime të tjera të shfrytëzimit 

Shpenzime e tjera të Shoqërisë për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 detajohen si 

më poshtë: 

 
Viti i mbyllur më Viti i mbyllur më 

 

31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Renta minerare  (536,913) (562,364) 

Gjoba dhe dëmshperblime  (536,853) (351,622) 

Takse dhe tarifa vendore  (192,900) (202,028) 

Shpenzime arbitrazhi (113,278) - 

Shpenzime transporti për materiale  (85,946) (95,689) 

Vlera kontabel neto e AAM-ve (3,533) (77,091) 

Shpenzime auditim bilanci dhe të tjera (50,359) (73,051) 

Shpenzime ruajtje objekti (64,440) (59,261) 

Sistemim tatimesh (60,000) - 

Provizione për çeshtje gjyqësore (50,000) - 

Punime e shërbime nga të tretë (36,323) (55,894) 

Sigurim jete dhe pasurie (32,723) (34,513) 

Kontroll pajisje konformiteti (11,383) - 

Sigurim magazina fiskale (14,414) - 

Konsum vetjak (10,287) (24,832) 

Blerje të pastokueshme (solar,vaj kompresori) (28,908) (18,680) 

Shpenzime për objekte dhe mjete me qera (10,444) (13,908) 

Transferime, udhëtime e dieta (7,235) (13,691) 

Regjistrim pasurie (2,911) (13,195) 

Taksa aktpadi (577) (12,987) 

Firo (9,748) (8,299) 

Shpenzime transporti për personelin  (26,209) (8,194) 

Të tjera  (11,097) (7,168) 

Subvencione të dhëna  (3,889) (6,580) 

Shpenzime monitorim mjedisi (12,382) (6,561) 

Taksa e regjistrimit  (7,306) (5,818) 

Personel jashtë njësisë (3,537) (5,484) 

Siguracion  automjetesh (3,561) (5,388) 

Publicitet, reklama  (1,338) (5,355) 

Ndihma ekonomike (6,853) (4,670) 

Shpenzime për pritje e përfaqesime.  (3,255) (4,123) 

Shpenzime postare e telekom.  (3,767) (4,048) 

Shpenzime të tjera  (2,882) (2,575) 

Kërkime dhe studime  (7,551) (2,012) 

Trajtime të përgjithshme (energji,ujë) (1,009) (2,067) 

Mirëmbajtje, riparime (41,054) (1,917) 

Shpenzime për leje Mjedisore (1,315) (1,540) 

Shpenzime për shërbimet bankare  (777) (1,098) 

Shpenzime kalibrim rez nafte (37) (556) 

Kancelari (394) (127) 
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Inventar i imët jashtë përdorimit (194) - 

Totali (1,997,582) (1,692,386) 

 

Të ardhura dhe shpenzime interesi dhe të ngjashme 

Të ardhura dhe shpenzime interesi dhe të ngjashme për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 

dhe 2017 detajohen si më poshtë: 

 
Viti i mbyllur më Viti i mbyllur më 

 

31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 
   

Të ardhura nga interesat 324 171 

Shpenzime interesi dhe të ngjashme  (1,336) (15,174) 

Totali (1,012) (15,003) 

 

Në postin shpenzime interesi paraqiten interesat e Kredisë Italiane në kuadrin e Konventës 

Financiare 22 miliard lireta (Projekti COMM 98-F.ROT/AID-98/001/00, e akorduar në lireta 

dhe e konvertuar në euro, e administruar nga Banka Kombëtare Tregtare  për Albpetrol SHA 

dhe ish Servcom SHA, sipas marrëveshjes dypalëshe me BKT. 

 

Tatimi mbi fitimin  

Përllogaritja e tatimit mbi fitimin për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 dhe 2017 paraqitet 

si më poshtë: 

 

31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 
   

Fitimi para tatimit 95,872 (374,464) 

Shpenzime të panjohura 676,427 578,069 

Fitimi tatimor i ushtrimit 772,299 203,605 

Tatimi mbi fitimin (115,845) (30,541) 

Fitimi i periudhës (19,973) (405,005) 

 

Transaksionet me palët e lidhura  

Palë e lidhur konsiderohet një entitet që ka aftësinë të kontrollojë apo të ushtrojë një 

influencë të konsiderueshme mbi palën tjetër në marrjen e vendimeve financiare dhe 

operacionale, apo palët janë nën kontroll të përbashkët me Shoqërinë. Një numër i caktuar 

transaksionesh me palë te lidhura janë ndermarrë gjatë aktivitetit operacional të shoqërisë. 

Këto transaksione janë bërë sipas afateve dhe normave të tregut. 

Volumi i këtyre transaksioneve dhe balancat në fund të periudhave respektive janë si vijojnë: 

 
31 dhjetor 2018 31 dhjetor 2017 

   Ministria Financave dhe Ekonomisë 2,882,967 2,882,967 

Totali 2,882,967 2,882,967 
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Viti i mbyllur më  Viti i mbyllur 

31 dhjetor 2018 më 31 dhjetor 2017 

Shpenzime   

Shpenzime për shpërblimet e Këshillit Drejtimit 3,537 5,484 

Shpenzime për shpërblimin e Administratorit 2,597 2,714 

 

Grupi i auditimit, referuar dhe opinionit të ekspertëve kontabël arriti në konkluzionet se: 

1. Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur “Aktivet Afatgjata Materiale”me vlerën 

34,864,090 mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 46,358,258 mijë lekë të paraqitur në 

vitin 2017. Këto Aktive janë paraqitur në vlerën e drejtë duke u mbështetur në 

rivlerësimin e kryer nga vlerësues të pavarur, sipas raportit të datë 20.02.2017, i cili 

vlerëson aktivet në datën 01.01.2015. Riparaqitja  e aktiveve me këtë  vlerë të drejtë 

është kryer vetëm në pasqyrat financiare të periudhës 2018. Referuar standartit SNK 

16 “Aktivet Afatgjata Materiale” riparaqitja duhet të kryhej duke filluar nga periudha 

2015 në mënyrë retrospektive. Për rrjedhoje në 31.12.2017 AAM janë të 

mbivlerësuara për 12,083,155 mijë lekë, rezervat e rivlerësimit janë të mbivlerësuara 

për 6,538,141 mijë lekë dhe fitimi i pashpërndarë është mbivlerësuar për 6,206,927 

mijë lekë. Po ashtu konstatohet se në rastet kur shoqëria paraqet Aktivet Afatgjata me 

vlerën e drejtë me metodën e rivlerësimit, për secilën kategori të rivlerësuar të tyre, 

ajo duhet të japë informacione në shënimet shpjeguese për vlerën kontabël neto që do 

të ishte njohur sikur aktivet të mateshin pas njohjes duke përdorur modelin kosto. 

Këto të dhëna mungojnë në pasqyrat financiare të vitit 2018. 

2. Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në 31.12.2018 inventarin me vlerë 2,589,561 

mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 2,978,209 mijë lekë të paraqitur në vitin 2017. 

Referuar parashikimit në SNK 2 “Inventarët”, kur inventarët dëmtohen, janë bërë 

pjesërisht ose tërësisht të vjetëruar, ose nëse çmimet e shitjes së tyre kanë rënë, 

shoqëria duhet të kryejë zhvlerësimin e inventarëve poshtë kostos deri në vlerën neto 

të realizueshme. Shoqëria trashëgon inventarë të vjetër në vlerën 1,447,815 mijë lekë 

dhe ka njohur zhvlerësime për inventarët në vlerën 137,487 mijë lekë për periudha të 

mëparshme. Nuk është kryer testi i vlerës së inventarit dhe llogaritja e zhvlerësimit në 

datën e Pasqyrave Financiare më 31.12.2018.  

3. Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur “Llogari të arkëtueshme të tjera”në vlerën 

3,493,244 mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 2,497,786 mijë lekë te vitit 2017. Në 

këtë vlerë përfshihen: 

-Të drejtat ndaj të tretëve për kontrata hidrokarbure, me vlerën neto 2,296,145 mijë 

lekë krahasuar me vlerën 2,497,786 mijë lekë. Këto vlera përfaqësojnë vlerën neto 

përkatëse të sasisë së produktit që është llogaritur sipas parashikimit të kontratave 

hidrokarbure, por që nuk është lëvruar fizikisht në depozitat e shoqërisë. Këto vlera 

nuk janë konfirmuar në tërësi si detyrim nga ana e kontraktorëve, janë të kontestuara 

në rrugë ligjore prej tyre. Shoqëria nuk ka krijuar provizione lidhur me këto fakte dhe 

ngjarje ekonomike. 

-Të drejta ndaj të tretëve për huatë e dhëna me kontratë huaje sipas urdhërave të 

aksionarit janë paraqitur në vlerën 446,070 mijë lekë krahasuar me vlerën prej 

316,071 mijë lekë të paraqitur në vitin 2017. Duke qënë se njësitë për të cilat janë 
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dhënë huatë janë shoqëri që i kanë pushuar aktivitetet, nuk shihen mundësi për 

arkëtimin e tyre. Shoqëria nuk ka krijuar provizione lidhur me këto fakte dhe ngjarje 

ekonomike. 

-Aktive të tjera mbi një vit paraqiten në vlerën prej 624,074 mijë lekë, krahasuar me 

vlerën prej 1,323,389 mijë lekë në vitin 2017. Për këtë pikë nuk ka informacione të 

mëtejshme, dhe nuk krijohet siguria e arsyeshme dhe e besueshme. 

4. Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në “Llogari të arkëtueshme tregtare” vlerën prej 

15,948,387 mijë lekë krahasuar me vlerën prej 16.232.706 mijë lekë në vitin 2017. 

Për këto shuma nuk arrihet siguri e arsyeshme dhe e mjaftueshme, as përmes letrave 

të konfirmimit dhe as përmes kryerjes së procedurave alternative. Shoqëria nuk ka 

kryer teste zhvlerësimi  dhe as nuk ka llogaritur zhvlerësimin për kërkesat e 

arkëtueshme, por ka paraqitur si zhvlerësim përgjithësisht llogaritë që janë me vjetërsi 

mbi pesë vite dhe që mundësinë e arkëtimit të këtyre llogarive janë konsideruar nga 

drejtimi si pa shpresë. Si pasojë efektet e mundshme të këtyre nuk mund të 

vlerësohen. 

5. Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në gjendja e llogarive tregtare në vlerën prej 

8,863,618 mijë lekë krahasuar me vlerën prej 8,803,693 mijë lekë në vitin 2017. Për 

këto shuma nuk arrihet siguri e arsyeshme dhe e mjaftueshme, as përmes letrave të 

konfirmimit dhe as përmes kryerjes së procedurave alternative. Si pasojë efektet e 

mundshme të këtyre nuk mund të vlerësohen. 

6. Sa i takon llogarisë “Detyrime të tjera”, shoqëria Albpetrol SHA, ka paraqitur në 

31.12.2018 vlerën prej 240,099 mijë lekë të barabartë me vlerën e vitit 2017. Këto 

balanca paraqiten si kundërvlerë e  AAM,  të cilat shoqëria nuk i disponon apo janë 

jashtë përdorimit. Në këto kushte duhej të ishte zbatuar SNK 16 duke i njohur këto 

vlera si pakësim i Aktiveve Afatgjata Materiale, dhe jo si kundërvlerë e tyre. Pra 

rezulton se AAM dhe Detyrime të tjera janë mbivlerësuar në vlerën 240,099 mijë 

lekë. 

7. Standarti Ndërkombëtar i Kontabilitetit 18 “Tatimi mbi të ardhurat” kërkon që 

shoqëria të njohë tatime të shtyra për diferencat midis vlerës kontabël neto të 

Aktiveve Afatgjata Materiale të rivlerësuara dhe bazës tatimore. Shoqëria Albpetrol 

SHA nuk e ka llogaritur tatimin e shtyrë. 

8. Shoqëria Albpetrol SHA nuk ka paraqitur shënime për aktivet dhe detyrimet e 

kushtëzuara në përputhje me SNK 37, dhe as shënimet për instrumentat financiare së 

bashku me shënimet e menaxhimit të riskut në përputhje me SNRF 7.  

 

Titulli i gjetjes: Mbivlerësimi i Aktiveve Afatgjata Materiale. 

Situata: Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur “Aktivet Afatgjata Materiale”me vlerën 

34,864,090 mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 46,358,258 mijë lekë të paraqitur në vitin 

2017. Këto Aktive janë paraqitur në vlerën e drejtë duke u mbështetur në rivlerësimin e kryer 

nga vlerësues të pavarur, sipas raportit të datë 20.02.2017, i cili vlerëson aktivet në datën 

01.01.2015. Riparaqitja  e aktiveve me këtë  vlerë të drejtë është kryer vetëm në pasqyrat 

financiare të periudhës 2018. Referuar standartit SNK 16 “Aktivet Afatgjata Materiale” 

riparaqitja duhet të kryhej duke filluar nga periudha 2015 në mënyrë retrospektive. Për 

rrjedhoje në 31.12.2017 AAM janë të mbivlerësuara për 12,083,155 mijë lekë, rezervat e 

rivlerësimit janë të mbivlerësuara për 6,538,141 mijë lekë dhe fitimi i pashpërndarë është 
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mbivlerësuar për 6,206,927 mijë lekë. 

- Sa i takon llogarisë “Detyrime të tjera”, shoqëria Albpetrol SHA, ka paraqitur në 31.12.2018 

vlerën prej 240,099 mijë lekë të barabartë me vlerën e vitit 2017. Këto balanca paraqiten si 

kundërvlerë e  AAM,  të cilat shoqëria nuk i disponon apo janë jashtë përdorimit. Në këto 

kushte duhej të ishte zbatuar SNK 16 duke i njohur këto vlera si pakësim i Aktiveve Afatgjata 

Materiale, dhe jo si kundërvlerë e tyre. Pra rezulton se AAM dhe Detyrime të tjera janë 

mbivlerësuar në vlerën 240,099 mijë lekë. 

Kriteri: SNK 16 “Aktivet Afatgjata Materiale”. 

Impakti: Moszbatimi i SNK 16 “Aktivet Afatgjata Materiale” sjell si pasojë mbivlerësimin e 

AAM-ve, rezervave të rivlerësimit dhe fitimit të pashpërndarë. Në rastet kur shoqëria paraqet 

Aktivet Afatgjata me vlerën e drejtë me metodën e rivlerësimit, për secilën kategori të 

rivlerësuar të tyre, ajo duhet të japë informacione në shënimet shpjeguese për vlerën kontabël 

neto që do të ishte njohur sikur aktivet të mateshin pas njohjes duke përdorur modelin kosto. 

Këto të dhëna mungojnë në pasqyrat financiare të vitit 2018. 

Rëndësia : I mesëm. 

Rekomandimi: Nga drejtoria e Financës në bashkëpunim me specialistët e fushës, të kryet 

një analizë e hollësishme për rivlerësimin e aktiveve. 

Titulli i gjetjes: Paraqitja e inventarëve. 

Situata: Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në 31.12.2018 inventarin me vlerë 2,589,561 

mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 2,978,209 mijë lekë të paraqitur në vitin 2017. Referuar 

parashikimit në SNK 2 “Inventarët”, kur inventarët dëmtohen, janë bërë pjesërisht ose 

tërësisht të vjetëruar, ose nëse çmimet e shitjes së tyre kanë rënë, shoqëria duhet të kryejë 

zhvlerësimin e inventarëve poshtë kostos deri në vlerën neto të realizueshme. Shoqëria 

trashëgon inventarë të vjetër në vlerën 1,447,815 mijë lekë dhe ka njohur zhvlerësime për 

inventarët në vlerën 137,487 mijë lekë për periudha të mëparshme. Nuk është kryer testi i 

vlerës së inventarit dhe llogaritja e zhvlerësimit në datën e Pasqyrave Financiare më 

31.12.2018.  

Kriteri: SNK 2 “Inventarët”. 

Impakti: Si pasojë e mos kryerjes së testit të vlerës së inventarit dhe mos llogaritja e 

zhvlerësimit në datën e pasqyrave financiare, nuk mund të përcaktohen efektet që mund të 

shkaktohen në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse dhe pasqyrën e ndryshimit të kapitalit 

si rrjedhojë e rregullimeve që mund të jenë të nevojshme të kryhen për inventarët. 

Rëndësia : I mesëm. 

Rekomandimi: Nga drejtoria e Financës të kryhet testi i zhvlerësimit të inventarëve dhe 

llogaritja e zhvlerësimit në mënyrë që paraqitja në pasqyrat financiare të mundësojë 

paraqitjen e efekteve të mundshme nga zhvlerësimi. Shoqëria Albpetrol SHA të zbatojë dhe të 

interpretojë me korrektësi Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit, aq më tepër kur ky 

vlerësim është me efekte materiale në rezultatin e pasqyrave financiare 
 

Titulli i gjetjes: Llogari të arkëtueshme të tjera. 

Situata: Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur “Llogari të arkëtueshme të tjera” në vlerën 

3,493,244 mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 2,497,786 mijë lekë te vitit 2017. Në këtë vlerë 

përfshihen: 

-Të drejtat ndaj të tretëve për kontrata hidrokarbure, me vlerën neto 2,296,145 mijë lekë 

krahasuar me vlerën 2,497,786 mijë lekë. Këto vlera përfaqësojnë vlerën neto përkatëse të 

sasisë së produktit që është llogaritur sipas parashikimit të kontratave hidrokarbure, por që 

nuk është lëvruar fizikisht në depozitat e shoqërisë. Këto vlera nuk janë konfirmuar në tërësi 

si detyrim nga ana e kontraktorëve, janë të kontestuara në rrugë ligjore prej tyre. Shoqëria nuk 
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ka krijuar provizione lidhur me këto fakte dhe ngjarje ekonomike. 

-Të drejta ndaj të tretëve për huatë e dhëna me kontratë huaje sipas urdhërave të aksionarit 

janë paraqitur në vlerën 446,070 mijë lekë krahasuar me vlerën prej 316,071 mijë lekë të 

paraqitur në vitin 2017. Duke qënë se njësitë për të cilat janë dhënë huatë janë shoqëri që i 

kanë pushuar aktivitetet, nuk shihen mundësi për arkëtimin e tyre. Shoqëria nuk ka krijuar 

provizione lidhur me këto fakte dhe ngjarje ekonomike. 

-Aktive të tjera mbi një vit paraqiten në vlerën prej 624,074 mijë lekë, krahasuar me vlerën 

prej 1,323,389 mijë lekë në vitin 2017. Për këtë pikë nuk ka informacione të mëtejshme, dhe 

nuk krijohet siguria e arsyeshme dhe e besueshme. 

- Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në “Llogari të arkëtueshme tregtare” vlerën prej 

15,948,387 mijë lekë krahasuar me vlerën prej 16.232.706 mijë lekë në vitin 2017. Për këto 

shuma nuk arrihet siguri e arsyeshme dhe e mjaftueshme, as përmes letrave të konfirmimit 

dhe as përmes kryerjes së procedurave alternative. Shoqëria nuk ka kryer teste zhvlerësimi  

dhe as nuk ka llogaritur zhvlerësimin për kërkesat e arkëtueshme, por ka paraqitur si 

zhvlerësim përgjithësisht llogaritë që janë me vjetërsi mbi pesë vite dhe që mundësinë e 

arkëtimit të këtyre llogarive janë konsideruar nga drejtimi si pa shpresë. Si pasojë efektet e 

mundshme të këtyre nuk mund të vlerësohen. 

-Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në gjendja e llogarive tregtare në vlerën prej 8,863,618 

mijë lekë krahasuar me vlerën prej 8,803,693 mijë lekë në vitin 2017. Për këto shuma nuk 

arrihet siguri e arsyeshme dhe e mjaftueshme, as përmes letrave të konfirmimit dhe as përmes 

kryerjes së procedurave alternative. Si pasojë efektet e mundshme të këtyre nuk mund të 

vlerësohen. 

- Shoqëria Albpetrol SHA nuk ka paraqitur shënime për aktivet dhe detyrimet e kushtëzuara 

në përputhje me SNK 37, dhe as shënimet për instrumentat financiare së bashku me shënimet 

e menaxhimit të riskut në përputhje me SNRF 7. 

Kriteri: SNK 37 “Provizionet, pasivet dhe aktivet e kushtëzuara”. 

Impakti: Si pasojë e mos kryerjes së testit të vlerës së inventarit dhe mos llogaritja e 

zhvlerësimit në datën e pasqyrave financiare, nuk mund të përcaktohen efektet që mund të 

shkaktohen në pasqyrën e të ardhurave gjithëpërfshirëse dhe pasqyrën e ndryshimit të kapitalit 

si rrjedhojë e rregullimeve që mund të jenë të nevojshme të kryhen për inventarët. 

Rëndësia : I mesëm. 

Rekomandimi: Nga drejtoria e Financës të merren masa për kontabilizimin e llogarive të 

arkëtueshme, të kryhen procedurat e testeve të zhvlerësimit, të sistemohen dhe të plotësohen 

shënimet në përputhje me Standarteve Ndërkombëtare të kontabilitetit. 

 

Titulli i gjetjes: Mosllogaritja e tatimeve të shtyra. 

Situata: Standarti Ndërkombëtar i Kontabilitetit 18 “Tatimi mbi të ardhurat” kërkon që 

shoqëria të njohë tatime të shtyra për diferencat midis vlerës kontabël neto të Aktiveve 

Afatgjata Materiale të rivlerësuara dhe bazës tatimore. Shoqëria Albpetrol SHA nuk e ka 

llogaritur tatimin e shtyrë. 

Kriteri: SNK 18 “Tatimi mbi të ardhurat”. 

Impakti: Si pasojë e mos llogaritjes së tatimit të shtyrë për diferencat midis vlerës neto 

kontabël të Aktiveve Afatgjata Materiale të rivlerësuara dhe bazës tatimore sjell si pasojë 

pamundësinë e llogaritjes së efiktit që do të kishte në pasqyrat financiare. 

Rëndësia : I mesëm. 

Rekomandimi:.Drejtoria e financës të llogarisë dhe të njohë tatimet e shtyra për diferencat 

midis vlerës kontabël neto të Aktiveve Afatgjata Materiale të rivlerësuara dhe bazës tatimore. 
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IV. 6 Mbi zbatimin e ligjshmërisë për inventarizimin; për regjistrimin e pasurisë së 

paluajtshme, si dhe për dhënien dhe marrjen me qira të aseteve dhe zbatimi i 

kontratave. 

I. Inventarizimi i përgjithshëm i Shoqërisë “Albpetrol sha” 

Me shkresën nr. 110, dt. 05.10.2018, në zbatim të Ligjit Nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, mbështetur në nenet 158, pika 3 gërma a,  166 pika 

1, të ligjit 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregëtare”, i ndryshuar, Statutin 

e Shoqërisë Albpetrol sh.a., Udhezimin me Nr. 30, date 27.12.2011 “Për Menaxhimin e 

Aktiveve në Njësitë  e Sektorit Publik” kreu 4 (sistemi i kontrollit periodik te aktiveve) pika 

74, si dhe për qëllim të pergatitjes dhe të paraqitjes së llogarive vjetore të shoqërisë për 

ushtrimin financiar që mbyllet me 31.12.2018, si edhe në vijimësi të shkresës me Nr.9102 

Prot, datë 24.09.2018, administratori i Shoqërisë z. K.B ka nxjerrë një Urdhër me 16 pika për 

inventarizimin dhe rivlerësimin e pasurive dhe për këtë (pika 17 e Urdhërit) ngrihen disa 

komisione: “Për ndjekjen dhe ecurinë sa më rezultative të ngrihen komisionet si më poshtë: 

“Ngritjen e Komisionit Qendror te inventarizimit ne nivel shoqerie - Ngritjen e Komisionit të 

inventarizimit per evidentimin dhe dokumentimin e elementeve te pasurise per t‟u hequr nga 

perdorimi dhe ato qe nuk i nevojiten shoqerise i perbere dhe i. Ngritjen e Komisionit per 

evidentimin e elementeve te zhvleresuar dhe ata me qarkullim te ngadalshem si dhe elemente 

apo vlerat qe nuk ekzistojne realisht; ii. Ngritjen e Komisionit Qendror të matjeve fizike të 

produktit të gatshëm; iii. Ngritjen e komisionit për evidentimin dhe rakordimin e Titujve 

(çertifikatave) të pronësisë të pasurive të paluajtështme, gjendjen kontabël fizike të këtyre 

pasurive”. 

Nga auditimi i pasqyrave financiare të Shoqërisë, më 31 dhjetor 2018 inventari neto, duke 

zbritur vlerën e amortizimit, paraqitet në vlerën 2,589,561 mijë lekë dhe në krahasim me 

vlerën prej 2,978,209 mijë lekë që kishte ky inventar neto në fund të vitit 2017, diferenca 

mes tyrë është për shakqe të ndryshme, kryesisht për shkak të amortizimit të AAM (Aktiveve 

Afatgjata Materjale) në vlerën 388,648 mijë lekë. Inventarizimi i fundit i Shoqërisë ka 

përfunduar në 30 shtator 2018 dhe për Komisionin Qendror të Inventarizimit është përgatitur 

një relacion nga ana e Drejtorisë së Financës. Nga auditimi i dokumentave u konstatua se 

shoqëria trashëgon inventarë të vjetër në vlerën 1,447,815 mijë lekë dhe në periudha të 

mëparshme ka pasur zhvlerësime për inventaret në vlerën 137,487 mijë lekë.  

Invnetari fizik total i Aktiveve të Albpetrol sha në datën 30.09.2018 
 

 

Nr 

 

 

 

Qendrat 

 

Vlera e Aktiveve    (000/leke) 

Aktive të amortizuara (000/leke) të 

propozuar per t’u nxjerrë nga 

përdorimi 

Aktive jashtë 

funksionit 

(nuk i 

sherbejnë 

aktivitetit 

kryesor) 

Aktive 

Afatgjata 

Materiale 

(AAM) 

Aktive 

Qarkullues

e 

(AQ) 

Inventar 

i Imet 

AAM AQ Inv. Imet 

1 Administrata                

286,681  

     

 28,469  

        

9,558  

        4,234            

2,103  

 

5,500 

2 QPN Fier            

9,602,166  

      

43,729  

        

6,014  

   104,288           

 4,648  

 

3 QPN 

Kuçove 

           

6,002,987  

      

70,731  

     

12,437  

     41,429              

 938  

 

12,334 

4 QPN Gorisht            

3,997,838  

   

 416,208  

        

5,025  

     48,981     

5 QEMNG 

Patos 

               

102,291  

      

11,658  

        

5,623  

           878             244              

786  

 

8,355 

6 QSHGJ 

Patos 

           

1,707,304  

      

35,860  

     

17,908  

        6,642          1,269             

 139  

 

399,965 
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7 QASHNG 

Patos 

               

800,808  

      

13,616  

        

2,981  

   157,911             320              

229  

 

8 QAKP Patos          

11,323,225  

      

36,517  

     

11,799  

     80,557               

128  

 

47,019 

9 UMN 

Kuçove 

               

277,233  

    

183,487  

        

8,149  

        1,134              

 564  

 

10 QFT Patos            

1,065,431  

 

1,761,672 

     

25,472  

   123,248       28,551           

3,828  

 

11 QESHNG 

Patos 

               

332,226  

      

31,738  

        

2,777  

        

 3,795  
              

17  

           

 847  

 

         

TOTALI 

         

35,498,190  

     

2,633,685 

   

107,743  

   

573,097  

     

 30,401  

      

14,210  

 

473,172 

Nga kjo tabelë duket se vlera e rivlerësuar e AAM të Shoqërisë Albpertol sha në fund të vitit 

2018 nga ekspertët kontabël është 35,498,190 mijë lekë; vlera e Aktiveve Qarkulluese është 

2,633,685 mijë lekë; vlera e inventarit të imët është 107,743,000 lekë dhe vlera totale e 

aktiveve të Shoqërisë Albpetrol sha deri në periudhën e inventarit, në 30 tetor 2018, është në 

vlerën 38,239,618,000 lekë. Këtu nuk kemi llogaritur zbritjen e Aktiveve të amortizuara nga 

AAM, AQ dhe të të imtave si edhe aktivet jashtë funksionit të cilat nga tabela duket se 

shkojnë në vlerën 1,090,880,000 lekë.  

Nga auditimi u konstatua se vlera totale e Aktiveve të Shoqërisë Albpetrol sha ne vitin 2015 

ka qene 54,763,551,052 leke, ndersa ne vitin 2017 ka qene 53,624,972,006 lekë. 

Vlera e aktiveve të qëndrueshme në datë 31.12.2018, sipas bilancit financiar, rezulton 

36,376,104 mijë lekë, me një rritje në krahasim me datën 30.09.2018 kur u krye inventari 

fizik (36,376,104 000 – 35,498,190,000 lekë) prej 877,914 mijë lekë. Ky ndryshim me rritje 

në vlerën e aktiveve të qëndrueshme të shoqërisë për 2 muaj vjen kryesisht nga aktivet e 

marra nga ish A., aktivet e marra nga ish T.A LTD dhe prej investimeve te kryera nga vetë 

kompania. 

Nga auditimi u arrit në përfundimin se në inventarin e fundvitit 2018 Shoqëria i ka paraqitur 

Aktivet Afatgjata Materjale me vlerën e drejtë mbështetur në rivlerësimin e kryer nga 

vlerësues të pavarur sipas raportit të datës 20 shkurt 2017. Riparaqitja e drejtë e këtij 

rivlerësimi është realizuar në pasqyrat financiare të vitit 2018 dhe riparaqitja e AAM duhej të 

kryhej që nga periudha 2015 në mënyrë retrospektive. Më 31 dhjetor të vitit 2017 aktivet 

afatgjata materjale janë të mbivlerësuara neto për 12,083,155 mijë lekë. Megjithatë, kur 

paraqiten AAM me metodën e rivlerësimit, për cdo kategori të rivlerësuar duhet të jepen edhe 

informacione shpjeguese për vlerën kontabël (neto) duke përdorur metodën e kostos. 

Vlera e aktiveve në vitin 2018, krahasuar me datën 31.12.2014 rezulton me ulje, sipas 

Raportit të Vleresimit të Ekspertëve Kontabël Vlerësues. 

Nga auditimi u konstatua se Komisioni Qendror dhe Drejtoria e Financës, përvec 

inventarizimit dhe rakordimit të inventarit kontabël te Aktiveve Afatgjata Materiale me vlerat 

e reja të rivleresuara, sistemoi dhe transferimin e Aktiveve Afatgjata Materiale,  midis njësive 

vartëse të shoqërisë gjatë periudhës 2014-2017. 

Nga auditimi i dokumentave, në lidhje me këtë proces, në përgjithësi janë kryer të gjitha 

veprimet rregulluese të stornimit të artikujve kontabël, të transferimit te aktiveve dhe me pas 

janë kryer veprimet e duhura me vlerat e rivleresuara. 

Nga auditimi u konstatua se procesi i Inventarizimit u shoqërua edhe me krijimin e Rregjistrit 

Elektronik te Aktiveve Afatgjata Materiale, Pasurive te Paluajtshme dhe materialeve 

qarkulluese stok për të gjithë Shoqërinë, të përditësuar nga Drejtoria e Financës së Shoqërisë. 

Pas këtij Inventarizimi, për herë të parë Shoqëria Albpetrol sha ka Rregjistrin Elektronik të 

aseteve totale të kualifikuara dhe klasifikuara në përputhje me pozicionet financiare të 

pasqyrave financiare dhe në ҫdo moment tani, Drejtoria e Financave mund të përgatitë 

informacione financiare të shoqërisë, për ҫdo rast të kërkuar. 
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U verifikua se në tëresinë e ketij Rregjistri përfshihet edhe Rregjistri Elektronik i pasurive të 

paluajtshme (toka, ndërtesa), duke shënuar pasuritë me certifikata pronësie, pasuritë me 

vërtetime hipotekore si dhe ka të evidentuara të gjitha rastet e këtyre pasurive me probleme 

pronësie. Ky Rregjister është hapi i parë që ka bërë Shoqëria Albpetrol sha për të 

bashkërenduar të dhënat e pasqyrave financiare me të drejtat pasurore që Shoqëria Albpetrol 

sha ka mbi këto pasuri. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit u vlerësua se Rregjistri Elektronik i Shoqërisë ka të 

rakorduar me pozicionet financiare edhe puset e nxjerrjes së naftës të cilat zënë një peshë 

specifike të lartë në totalin e aktiveve. Rregjistri elektronik ka të dhënat të rakorduara të 

kontabilitetit me fondin gjeollogjik të puseve dhe vlerave përkatese të tyre. Njekohesisht ka të 

evidentuar edhe dokumentacionin e puseve me  certifikata pronesie dhe puseve të 

pacertifikuara. 

Nga auditimi i këtij Regjistri Elektronik të Shoqërisë, gjithashtu, evidentuam aktivet 

qarkulluese me qarkullim të ngadalshëm dhe sa nga këto aktive janë mallra stok. 

                                                                                                                                     000/leke 

Nr Njesite e kompanise Albpetrol sha 

Vlera e mallrave  me 
qarkullim te 
ngadalshem Vlera e mallrave stok 

1 QSHGJ Patos                  6,454 

2 UMN Kucove                       87 

3 QPN Gorisht                  6,261 

4 QPN Fier                  2,791 

5 QFMT Patos      1,161,977            246,231 

  TOTALI      1,161,977             261,824 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me këtë pikë të programit u konstatua se në 

përgjithësi Grupi i Inventarit ka bërë një punë të mirë për afrimin e vlerës së aktiveve të 

Shoqërisë me vlerën reale të tregut, tregues i cili nuk ka qenë real në vitet e mëparshme. 

Gjithashtu, nga inventari u përcaktua edhe vlera e amortizimit dhe objekteve të dala jashtë 

funksionit dhe zëri i tyre duhet të kalojë si zbritje në vlerën e aktiveve të pasqyrave financiare 

që ka paraqitur Shoqëria për vitin 2018. 

Nga auditimi u konstatua se bazuar tek detyrat që le shtojca e Udhëzimit nr.30 datë 

27.12.2011, Administratori i Shoqërisë mban përgjegjësi për mos funksionimin e Grupit të 

Menaxhimit Strategjik në lidhje me Inventarizimin e Shoqërisë, grup i cili duhet të shqyrtojë 

cështet kryesore dhe mangësitë serioze në lidhje menaxhimin e aktiveve dhe të miratojë 

strategjinë e menaxhimit të risqeve që lidhen me aktivet e njësisë. Për këtë mangësi në 

përmbyllje të detyrave për inventarizimin e Shoqërisë për vitin 2018 mbajnë përgjegjësi ish 

Administratori K.B dhe Administratori D.S. 

Duke marrë në konsideratë rezultatet e këtij procesi inventarizimi të aseteve të Shoqërisë, 

arrijmë në përfundimin se: 1.Shoqeria nepermjet drejtimit të saj, duhet të marrë masa për një 

vendimmarrje në lidhje me artikujt e magazinës të evidentuar dhe të listuar stok, me 

qarkullim të ngadalshëm dhe të papërdorshëm për veprimtarinë ekonomike në shkallë 

shoqerie, në perputhje me kriteret ligjore të trajtimit të tyre; 2. Gjithashtu, per asetet jashtë 

funksionit që nuk i sherbejnë aktivitetit kryesor të Shoqerisë, të shihet mundesia e dhënies në 

përdorim të tretëve dhe gjenerimit të të ardhurave; 
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3. Shoqëria të ndjekë në ecuri rregjistrin elektronik të aseteve, duke përditesuar ҫdo ndryshim 

që ndodh në lidhje me certifikimin e pasurive të paluajtshme për të gjitha qendrat e 

Shoqërisë. 

Konkluzion mbi inventarizimin: Inventarizimi i Shoqërisë ka filluar në përputhje me ligjin 

Nr.10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, mbështetur në nenet 

158, pika 3 gërma a,  166 pika 1, të ligjit 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë 

tregëtare”, i ndryshuar, Statutin e Shoqërisë Albpetrol sh.a. Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 

ku Administratori ka nxjerrë urdhrin për ngritjen e Komisioneve të inventarizimit/marrjes në 

dorëzim/vlerësimit/nxjerrjes jashtë përdorimit ose tjetërsimit të aktiveve të panevojshme dhe ka 

deleguar përgjegjësitë sipas funksioneve duke caktuar nëpunësit zbatues për mbajtjen e regjistrit 

elektronik kontabël të aktiveve dhe librit kontabël ku pasqyrohen lëvizjet e aktiveve me 

parregullsitë në dokumentacion duke kryer sistemimin e diferencave nga lëvizjet periodike të 

aktiveve; Administratori mban përgjegjësi për mos funksionimin e Grupit të Menaxhimit 

Strategjik në lidhje me Inventarizimin e Shoqërisë, grup i cili duhet të shqyrtojë cështet 

kryesore dhe mangësitë serioze në lidhje menaxhimin e aktiveve dhe të miratojë strategjinë e 

menaxhimit të risqeve që lidhen me aktivet e njësisë. 

 

II. Per administrimin dhe çertifikimin e pasurive te paluajteshme 

Shoqëria Albpetrol sh.a. administron pronat dhe asetet në zbatim të VKM-së Nr. 219, datë 

16.04.2004 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtëshme shtetërore, të cilat 

i kalojnë në administrim Albpetro sh.a.”. Në administrim te Shoqërisë Albpetrol sh.a janë 

gjithashtu pronat e ish S. sh.a dhe T. shpk, në zbatim të VKM-së Nr.784, datë 15.09.2006 

“Për Ristrukturimin e Shoqërive Tregtare me Kapital Shtetëror “Albpetrol” sh.a, “S.” sh.a dhe 

“T.”shpk.” 

Nga auditimi u konstatua se fillimisht, gjatë  procesit të rregjistrimit te pasurive te 

paluajtëshme të shoqërisë Albpetrol sha ka patur vështiresi në marrdheniet me ZVRPP-te e 

rretheve për shkak të mospërputhjeve të inventarit të pronave sipas VKM nr. 219 dt. 

16.04.2004, me inventarin fizik faktik dhe me hartat dixhitale të ZVRPP-ve pas rregjistrimit 

fillestar të pronave sipas Zonave Kadastrale. 

Me VKM nr.784 datë 15.09.2006 është bere bashkimi i Shoqerisë Albpetrol sha Patos me anë 

të përthithjes së Shoqërise “S.”sha dhe “T.”shpk. 

Me VKM nr.275, datë 26.04.2010 është bërë bashkimi me Albpetrol sha Patos me anë të 

përthithjes të “Uzines Mekanike Patos” shpk dhe “Uzines Mekanike të Naftës Kucovë”shpk. 

Ish UPN Cerrik ka kaluar në pronësi të Albpetrol sha Patos në  zbatim të Urdhërit të 

Ekzekutimit nr.1480/U,lëshur më datë 29.02.2016 nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, 

Vendimit nr.2037 Prot,datë 04.07.2017 “Mbi kalimin e pronësisë së sendit të pranuar si blerje 

e kreditorit”,të Shoqërisë Përmbarimore Private “T. G.” shpk. 

Mbështetur në VKM nr.69 datë 13.02.2019 “ Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, 

nga Albpetrol sha te Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe transferimin në Fondin e 

Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike të Pronës së Paluajtshme 

Shtetërore “Baza e Tubove”, Zona Kadastrale nr.3935, Zhupan, Bashkia Fier, si dhe vënien e 

saj në dispozicion për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “fabrikë për 

prodhimin e sistemeve dhe pjesëve elektrike për automobilë” është bërë transferimi i kësaj 

pasurie. Gjithashtu, pasuria me nr. 44/5, ZK 3981, Sheq i Madh Fier (ish QPN Sheqisht) i 

është transferuar shoqërisë A. sha. Shoqëria Albpetrol sha është në procedurë transferimi në 

Bashkinë Patos të pasurisë nr.4197, ZK 1567, Dukas - Uzina Mekanike Patos.  
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Asetet e Albpetrolit përbëhen nga ndërtesat me siperfaqe objekti dhe funksionale, grupet e 

naftës me puset dhe me rrugët përkatëse, rezervuaret e naftës prej betoni apo metalike, 

gabinat elektrike me fiderat përkatës, lidhjet teknologjike me tubacionet magjistrale etj.. 

Aktualisht Albpetroli e ushtron aktivitetin e tij nëpërmjet 9 Qendrave të cilat administrojnë 

asetet në territorrin në të cilin ato ushtrojnë aktivitetin. 

- Pronat e shoqërisë që janë në administrim dhe në inventar të Qendrave të Shoqërisë.  

Me poshtë po japim në mënyrë tabelare pronat e regjistruara deri në datën 14.06.2019   
Nr. Qendra Hipotekuar puse Hipotekuar objekte Mbetur pa 

hipotekuar 

Vertetime Certifikata Vertetime Certifikata Puse Objekte 

1 Godina e 

Drejtorise 

  1  0 0 

2 QT Patos   1  0 0 

3 QEMNG   1  0 0 

4 QPN Marinz  464  41 197 1 

5 QPN Patos 127 695 22 38 634 2 

6 QPN Ballsh  258  34 4 0 

7 QPN Gorisht 33 365  27 39 1 

8 QPN Kucove  1292  80 338 3 

9 QPG Patos  19  20 343 2 

10 QPNSheqisht  247  31 218 0 

11 QTNG Patos    24  2 

12 QSHET Patos     123  10 

13 UMN K ucove    1  0 

14 UMN Patos    3  0 

15 Nafta Impeks    7  0 

 Shuma 160 3340 25 429 1776 21 

        

Burimi: Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës, Albpetrol sha 

Nga analizimi I tabelës më lart duket se gjithësej ka të dokumentuara 3 500 puse nga të cilat 

ka 160 puse me vërtetime hipotekore dhe 3340 puse me ҫertifikata pronësie cka do të thotë se 

ende 4,5% e kësaj lloj prone nuk zotërohet e regjistruar me ҫertifikata pronësie. 

Objektet e dokumentuara në ZRPP vendore gjithësej 454 objekte nga të cilat 25 janë me 

Vërtetim hipotekor ndërsa 429 janë të dokumentuara me ҫertifikata pronësie.  

Pra gjithësej, puse dhe objekte të shoqërisë janë regjistruar gjithësej 3 954 pasuri nga të cilat 

185 pasuri janë me vërtetim hipotekor dhe 3 769 pasuri të shoqërisë janë me ҫertifikata 

pronësie të regullta. Pronat e regjistruara me vërtetim hipotekor zenë rreth 4,7% të pronave të 

regjistruara me ҫertifikatë pronësie. 

Gjithashtu, nga shqyrtimi i tabelës më lart konstatohet se janë të pa regjistruara në ZVRPP 

vendore përkatëse 1 776 puse dhe 21 objekte të Shoqërisë ose në total 1 797 pasuri të 

shoqërisë janë të paregjistruara. Nëse analizojmë tabelën më sipër, numri i pasurive të 

patundshme të shoqërisë është gjithësej 5 751 pasuri. Numri i pronave të paregjistruara ze një 

peshë prej 31,2%. Nëse do të llogarisim edhe 4,7% të pronave që janë regjistruar me 

vërtetim hipotekor, pasuritë pa dokumentin ligjor të vërtetimit të pronësisë, certifikatën e 

pronësisë, shkon 39% e numrit total të pronave. 

Ky është një numër shumë i lartë i pronave të paregjistruara dhe tregon edhe për një punë të 

dobët prej gjithë stafeve drejtuese të Shoqërisë, Këshillave Mbikqyrës, Drejtoria Juridike, 

Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës dhe në linjë vertikale kjo mangësi shkon 

deri tek stafet e Ministrisë së linjës (sot MIE) e cila duhet të kishte bashkëpunuar me 

Ministrinë e Drejtësisë dhe Zyrën Qendrore të Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme për të 

shmangur të gjitha mangësitë subjektive dhe burokracitë e ZVRPP-ve, veprime këto që ulin 
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seriozitetin dhe vlerën e Shoqërisë dhe e lënë atë të papërgatitur për të maksimizuar fitimet në 

rast të privatizimit të sektorëve ose pasurive të veҫanta të saj. Drejtuesit dhe personat 

përgjegjës për ҫertifikimin e pasurive të Shoqërisë Albpetrol sha duket se kanë vepruar në 

mënyrë burokratike dhe janë mjaftuar vetëm me përgatitje shkresash apo aplikime në 

ZVRPP-të përkatëse dhe nuk e kanë ndjekur këtë cështje të rëndësishme në mënyrë 

këmbëngulëse e në bashkëpunim vertikal për rreth 18 vjet. Për periudhën e auditimit 01 gusht 

2018 – 30 qershor 2019, për këtë situate, me veprimet dhe mosveprimet e tyre janë 

përgjegjës, bazuar tek neni 167 pika 1 dhe pika 6 e ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për 

Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar dhe tek Statuti i Shoqërisë, neni 21/3, Këshilli 

Mbikqyrës i Shoqërisë, G.Ll (kryetar) dhe antarët e saj K.B, I.Gj, A.O, S.K, E.P; për shkelje 

të nenit 158/dh, të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i 

ndryshuar ish administratori Shoqërisë K.B, administratori D.S (emëruar në datën 05 mars 

2019), për shkelje të detyrave të Drejtorisë së Privatizimit dhe Administrimit të Pronës në 

Rregulloren nr. 1357 datë 22.04.2013 të Shoqërisë nga Drejtori i Drejtorisë së Privatizimit 

dhe Administrimit të Pronës, S.K dhe E.B (emëruar Drejtor Drejtorie i Privatizimit dhe 

Administrimit të Pronës në datën 05.03.2019), A.B – Kryespecialist në këtë drejtori; për 

shkelje të detyrave të përcaktuara për Drejtorinë Juridike në Rregulloren nr.1357 datë 

22.04.2013, Drejtori i Drejtorisë Juridike A.B dhe kryespecialisti i saj Y.S. 

Tani po rendisim më poshtë disa nga arsyet e mosregjistrimit të pretenduara nga Shoqëria dhe 

disa prej të cilave nga auditimi është dalë në përfundim se nuk janë regjistruar për arsye 

subjective. 

Sipas pretendimeve nga Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës, finalizimi i 

certifikimit të pronave nga Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive ku ndodhen pronat e 

Albpetrolit ka pasur disa lloj problemesh dhe Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive sjellin 

pengesa në kohë për dhënien e certifikatave të pronesise duke kaluar ҫdo limit kohor. 

Nga auditimi u konstatua se gjatë një viti në disa ZVRPP (sot Drejtoritë Vendore te Agjensisë 

Shteterore të Kadastrës) janë kryer aplikime duke bërë pagesat dhe nuk është arritur sigurimi 

i dokumentave të pronësisë. Konkretisht, këto aplikime dhe pagesa u konstatua se janë kryer 

në drejtim të: Drejtorisë Fier për 284 pasuri; Drejtorise Vlorë, per rreth 79 pasuri; Drejtorisë 

Kuҫovë per rreth 250 pasuri; Drejtorisë Berat për rreth 22 pasuri. Nga Drejtoritë Vendore 

Mallakaster, Lushnje, Sarande, Elbasan pritet të tërhiqen certifikatat për 17 pasuri, por që 

ende ka zvarritje për lëshimin e tyre. 

Nga auditimi u konstatua se në disa raste edhe pse pasuritë kanë harta të regjistrimit, Zyrat 

Vendore të Regjistrimit, si ajo e Fierit, kërkon origjinën e hartës në kadaster duke bërë 

zvarritjen e panevojshme të procesit të ҫertifikimit. Nga auditimi u konstatua se zvarritja ka 

ardhur edhe si pasojë e gabimeve të hartave që përdorin Zyrat e Regjistrmit me faktin, 

terrenin, duke berë të ripunohet dokumenti teknik për regjistrim, në pershtatje me hartat që 

përdorin Zyrat e Regjistrimit. 

Nga auditimi u konstatua se nje tjeter pengesë e finalizimit te certifikimit është mos 

azhornimi i të gjitha zonave ku shtrihen asetet e Albpetrolit. 

-Në Zonën Kadastrale Patos, Margëllic, Kuqar, Rerës, Rusinjë pasuritë e palujteshme janë me 

vërtetim hipotekor pasi nuk është bërë rregjistrimi fillestar nga ZVRPP Fier. Në keto ZK janë 

590 puse nafte dhe 51 vertetime hipotekore për objekte e troje të ndryshme. 

Per shkak te konflikteve te ndryshme me pronaret që rrethojne pronat e Shoqërisë, shpesh ka 

patur konflikte deri ne procese gjyqesore që zgjasin në kohë. Gjate inventarizimit, Drejtoria e 

Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës ka bashkëpunuar me Drejtorinë e Finances për të lidhur 

inventarin fizik e kontabël me titujt e pronësisë. Shpesh herë jemi ka mosperputhje të të 

dhënave të titujve të pronësise me inventarin fizik e kontabël. Disa prona janë të certifikuara 
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me siperfaqe më të vogël se ajo në kontabilitet, e cila ne disa raste ka të bejë me rregjistrimin 

fillestar ne ZVRPP, me certifikimin e tyre nga nga te tretet para Albpetrol sh.a. etj.  

Gjatë auditimit u konstatua se për disa nga problemet e trajtuara më lart, Shoqëria i është  

drejtuar  Agjensisë Shtetërore të Kadastrës ku i kërkohet që të ndërhyjë në Drejtoritë e 

Zyrave Vendore të Regjistrimit, konkretisht në atë të Elbasani, Lushnjës, Fierit të cilat sjellin 

pengesa për dhënien në kohë të certifikatave të pronësisë,duke kaluar  ҫdo limit kohor pasi ka 

rreth një vit që në disa ZVRPP (sot Drejtoritë Vendore të Agjensisë Shtetërore të Kadastrës) 

është aplikuar dhe nuk janë tërhequr dokumentat hipotekore prej zvarritjeve pa fund. 

Konkretisht:  në Drejtorinë e ZVRPP Fier janë bërë aplikimet dhe priten të tërhiqen rreth 284 

dokumenta hipotekore; në ZVRPP Vlorë janë bërë aplikimet dhe priten të tërhiqen rreth 79 

pasuri; në ZVRPP Kucove janë bërë aplikimet dhe priten të tërhiqen dokumentat hipotekore 

për rreth 250 pasuri; në ZVRPP Vlorë janë bërë aplikimet dhe priten të tërhiqen dokumentat 

hipotekor për rreth 22 pasuri; në Drejtoritë Vendore Mallakastër, Lushnje , Sarande, Elbasan 

priten të tërhiqen dokumetat hipotekore për rreth 17 pasuri. Në disa raste, edhe pse kanë harta 

të regjistrimit, Zyra Vendore e Regjistrimit të Fierit kërkojnë origjinën e hartës në kadastër 

duke bërë zvarritjen e panevojshme të procesit të certifikimit.  

Gjithë këto probleme të hasura nga Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës dhe asaj 

Juridike të Shoqërisë, vërtetojnë faktin e domosdoshmërisë të një pune më të madhe që duhet 

të bënin bashkë me to, gjithë stafi drejtues dhe KM i Shoqërisë gjatë gjithë këtyre viteve. 

Pronat e zena nga posedues te paligjshem dhe pronat me mbivendosje 
Nga muaji tetor 2018, Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes Pronave, në bashkëpunim me 

Qendrat e Shoqërisë dhe me ZVRPP-të e rretheve, ka të listuara dhe të përditësuara të gjitha 

pronat e zëna nga posedues të paligjshëm si dhe pronat me mbivendosje. Këto prona janë 

zënë gjatë një periudhe të gjatë përpara periudhës së auditimit dhe ka një punë të 

pamjaftueshme nga personat përgjegjës për ndërmarjen e ezaurimin e te gjitha masave ligjore 

që këto objekte apo pasuri truall të zaptuara, apo sipërfaqe të Shoqërisë me mbivendosje në 

ZVRPP të rikthehen e gëzohen në përdorim e pronësi të Shoqërisë. 

Më poshtë po japim pasqyrën me pronat e zëna nga posedues të paligjshëm si dhe pronat me 

mbivendosje së bashku me dokumentacionin e komunikimit me ZRPP. 

 

Nr. ZVRPP ZK, Nr.Pasurise Problematika nr. Shkreses 

11 
Kucove 

11 raste 

ZK 2179, Polovine 

552/2, 27/1, 3/2,  

516/3, 520/1, 

566/4, 733/4, 

1029/4, 717/2,  

473/1, 522/5 

Mbivendosje me 

privatet 

2720/20.08.2018 

ZRPP, 

jona 853/27.6.2018 

12 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.672 

Mbivendosje me 

kabine elekt. 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 

13 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.634/26 

Mbivendosje me 

Velian Todo 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 

14 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.669/1 

Mbivendosje me 

Sali Muska 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 

15 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.750/10 

Mbivendosje me 

Kadri Sula  

+ kesh 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 

16 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.627/1 

Mbivendosje me 

Ari Rogozi 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 
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17 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.759/6 

Mbivendosje me 

Arqile Sallo 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 

18 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.663/40 

Mbivendosje me  

hyqmet bejdo 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 

19 Kucove ZK 2257 Kozare 

nr.663/42 

Mbivendosje me 

vangjel toli 

+ enti banesave 

779 /19.3.2018 zrpp 

jona246/21.2.2018 

          

Nr. ZVRPP ZK, Nr.Pasurise Problematika nr. Shkreses 

1 Elbasan  

 

 

ZK 3212 

Rrase e Poshtme 

nr.174/1/20 

Regjistruar nga Isuf 

Elezi, are 

3546/18, 7.2018,zrpp 

1662/10, 5.2018,zrpp 

2503/1, 7.8.18,zrpp 

jona 6845, 27.7.2018 

          

          

Nr. ZVRPP ZK, Nr.Pasurise Problematika nr. Shkreses 

1 Berat ZK 1405 Ciflik 

382/11 

certifikuar nga 

Andon Ziu, arë 

8382/1, 6.8.18,zrpp 

jona 8382, 13.10.17 

2   

ZK 1405 Ciflik, 

nr.383/4 
certifikuar nga 

Agim Ziu, me 

nr.383/14 dhe Jani 

Ziu me    nr.383/15 

8385/1, 6.8.18, zrpp 

jona 8385, 13.10.17 

3 Berat ZK 1405 Ciflik, 

nr.379/4 

Regjistruar nga: 

Bujar Nuhu 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

4 Berat ZK 1405 Ciflik, 

687/10 

Regjistruar nga: 

Mihal Koraqe 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

5 Berat ZK 1405 Ciflik, 

790/2 

Regjistruar nga: 

Tomor Nure 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

6 Berat ZK 1405 Ciflik, 

383/1 

Regjistruar nga: 

Llazar Ziu 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

7 Berat ZK 1405 Ciflik, 

383/10 

Regjistruar nga: 

Peti Ziu 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

8 Berat ZK 1405 Ciflik, 

382/11 

Regjistruar nga: 

Andon Ziu 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

9 Berat ZK 1405 Ciflik, 

683/4 

Regjistruar nga: 

Palush Ziu 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

10 Berat ZK 1405 Ciflik, 

383/4 

Regjistruar nga: 

Agim Ziu, Jani Ziu 

21790/1, 6.8.18,zrpp 

jona 6846, 27.7.18 

Nr. ZVRPP ZK, Nr.Pasurise Problematika nr. Shkreses 
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1 Fier 

ZK  1142 Beline 

pasuria nr.71/13 

Rregjistruar nga 

Sadik Gremi 

ZVRPP nr.8293 date 

05.12.2018 

jona nr. 

2 Fier 

ZK  1142 Beline 

pasuria nr.148 sipas 

planrilevimit, ose 

nr.58/1; 57/3;57/4 sipas  

hartës së Zvrpp 

Rregjistruar nga 

familja 

Hazendari 

ZVRPP nr.8293 date 

05.12.2018 

jona nr. 

Burimi: Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës, Albpetrol sha 

Nga tabela më lart duket se me këto dy lloj problemesh ligjore janë gjithësej 34 pasuri dhe 

janë probleme të mbartura e të pazgjidhura nga ana e drejtorive përkatëse të Shoqërisë, 

sidomos nga Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës dhe për 

këtë periudhë të autitimit gusht 2018 –qershor 2019 mbajnë përgjegjësi, bazuar në Udhëzimin 

30 datë 27.12.2011 neni 29/b dhe neni 31 si edhe në Rregulloren e Brendshme të Shoqërisë 

“Albpetrol” sha - në pjesën kur flitet përkatësisht për detyrat e Drejtorive Juridike (pikat 1, 6 

dhe 7 të saj) dhe asaj të Privatizimit e Administrimit të Pronës (pika 8, 10, 13, 18 dhe 19), - 

nr.1357, dt.22,04.2013, të miratuar nga Këshilli Mbikqyrës (KM), mbajnë përgjegjësi për 

periudhën e auditimit ish Drejtori i Zyrës Juridike A.B, ish Drejtori i Drejtorisë së 

Privatizimit dhe Administrimit të Pronës, S.K dhe krye specialisti i kësaj drejtorie, A.B dhe 

në të ardhmen këto dy drejtori, së bashku me stafin drejtues të Shoqërisë, të punojnë për 

zgjidhjen ligjore hap pas hapi të këtyre problemeve për të cliruar pronat e asetet e Shoqërisë 

nga zaptuesit dhe poseduesit e këtyre pasurive të përcaktuara në tabelën më lart. 

Klasifikimi i pronave ne Albpetrol sha. 

a. Prona për veprimtaritë operacionale. 

Asetet kryesore për veprimtarinë operacionale të “Albpetrol” sh.a. janë asetet që disponojnë 

Qendrat e Prodhimit të Naftës dhe Qendra e Administrimit & Shërbimit të Naftës e Gazit, si 

puse nafte e gazi, rrugë komunikimi, grupe, stacione, depozita, dekantime etj. Këto asete 

kanë ndikim të drejtperdrejtë ne rritjen e performancës së veprimtarisë operacionale te 

“Albpetrol” sh.a. për nxjerrjen, depozitimin dhe transportin e naftës.  

b. Asetet për Marrëveshje – Hidrokarbure. 

Asetet ne administrim të konçesionarëve janë dorëzuar në zbatim të Marreveshjeve 

Hidrokarbure, kundrejt proces verbaleve dhe akteve respektive. Ato janë kryesisht puse nafte, 

grupe, dekantime dhe objekte të ndryshme në funksion të tyre. 

c . Asetet në administrimin e shoqërisë Albpetrol Sh.a. 

Administrimi i pasurive të paluajtëshme dhe aseteve te “Albpetrol” sha, është në perputhje 

me inventarin fizik dhe kontabël tëe Shoqërisë “Albpetrol sha.” si dhe rregullave të 

administrimit dhe ruajtjes së tyre. Nga auditimi u arrit në përfundimin se përpjekjet e 

Shoqërisë për të implementuar në punën e stafit të Drejtorisë së Administrimit të Pronës por 

edhe të zyrave të tjera, të programit GIS, do të kishte një impakt pozitiv për evidentimin dhe 

punën me pronat e palujtëshme të Shoqërisë “Albpetrol sh.a.” si dhe për bashkëpunimin me 

Drejtoritë në administratë dhe me Qendrat vartëse. 

d. Asetet që janë jashtë funksionit dhe nuk i sherbejne Albpetrolit ne te ardhmen 

Mjaft prona te paluajteshme ne administrim te “Albpetrol” sha nuk janë në eficencë, pasi ato 

janë të amortizuara, të shkatërruara dhe nuk i shërbejnë në të ardhmen Shoqërisë  Albpetrol 

sha. 
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Nga auditimi i dokumentimit të pasurive të Shoqërisë Albpetrol u konstatua se bazuar në 

informacionet e ardhura nga qendrat janë listuar e përditësuar pronat e paluajteshme te 

Albpetrol sha që nuk i sherbejnë Shoqërisë 

Disa objekte Shoqëria mund t‟i transferojë nga “Albpetrol” sha në Njesitë e Qeverisjes 

Vendore ku ndodhen si: ish Uzina Mekanike Patos; ish Rafineria Cerrik; 2 apartamente ne 

Lagjen 1 Maj Fier (pranë Institutit); Depot e Lëndëve Plasese në Peshtan; ish Sektori i Gazit 

Divjake, etj 

Per disa objekte në inventar që janë pershtatur për banesa si dhe disa pallate që nuk kanë 

finalizuar privatizimin, synohet privatizimi nga poseduesit e tyre në bashkepunim me njesitë 

e qeverisjes vendore dhe fshirja nga kontabiliteti i Shoqërisë. 

Baza ligjore për nisjen e procedurave të privatizimit të këtyre objekteve ështe: 

- Ligji Nr.8582 dt. 23.2.2000 “Për një shtesë në Ligjin Nr.8306 dt.14.3.1998 “Për strategjinë 

e privatizimit të sektorëve me rëndësi të veçantë” Neni 1,  

- VKM nr.731 dt. 6.11.2003 “Për përcaktimin e njësive të shoqërisë anonime “Albpetrol” që 

nuk do të konsiderohen pjesë të sektorëve me rëndesi të veçantë”, 

 - VKM nr.428 dt.09.06.2010 “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore që privatizohet 

apo transformohet dhe për proceduren e shitjes”, me ndryshimet përkatëse. 

Bazuar në VKM nr. 54 dt.05.02.2014 “Për percaktimin e kritereve të procedurës dhe të 

mënyrës se dhënies me qira, enfiteoze apo kontrata të tjera të pasurisë shteterore”, i 

ndryshuar, disa prona të paluajteshme të “Albpetrol” sha mund të jepen me qiradhenie, për të 

shtuar të ardhurat e Shoqërisëe “Albpetrol” sha. 

III. Pasuritë e dhëna me qira dhe zbatimi i kontratave të qirasë 

Albpetrol sha ka te drejtën e lidhjes së kontratave deri në 200 m
2
 në bazë të VKM-së Nr.54 

datë 05.02.2014  “Për përcaktimin e kritereve të procedures dhe të mënyrës së dhënies me 

qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shteterore”, me  ndryshimet përkatëse. 

Gjate vitit 2018/2019 janë ne zbatim 18 kontrata qiradhenie nga shoqeria Albpetrol, të cilat 

monitorohen nga Shoqëria së bashku me qendrat të cilat i kanë asetet në administrim. 

Janë në monitorim 2 kontrata simbolike 1 Euro të lidhura nga Ministria e Industrisë dhe 

Energjitikës dhe Shoqerisë “T.T” shpk dhe Shoqerise “P.” shpk. 

Është në zbatim dhe një kontratë 5 vjecare e lidhur ndermjet shoqërisë “A. shpk” dhe 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. 

Nga auditimi i dokumentacionit u konstatua se: 

1-Në Qarkun Fier ka 16 kontrata në fuqi gjatë periudhës së auditimit për objekte nën 200 m
2 

me afat një vjecar nga të cilat janë realizuar të ardhura në vlerën 2 272 400 lekë; në Qarkun 

Berat ka 5 kontrata qiradhënie për objekte nën 200 m
2 

nga të cilat janë realizuar të ardhura në 

fund të vitit 2018 në vlerën 252 900 lekë.  

2- Të dhëna për kontratat 1 Euro: Albpetrol monitoron 2 kontrata 1 Euro të lidhura me 

Ministrinë e Zhvillimit, Tregëtisë dhe Sipërmarjes, një e lidhur me Shoqërinë “T.T” Shpk me 

objekt dhënie me qira të objektit “Ish Ndërmarja Gjeofizike”, Patos me sipërfaqe 12 507 m
2 

me afat 20 vjet, të lidhur në dt. 28.10.2014 me Kontratën nr. 4687 dhe me Shoqërinë “P.” 

ShPK për dhënien me qira më 13.03.2015 sipas Kontratës nr.1905 të objektit “Reparti i 

Axhusterisë dhe të Instrumentave”, Patos me sipërfaqe të përgjithshme 9 800 m
2 

dhe 

sipërfaqe objekti 3 364 m
2 

me afat 20 vjet. 

Objektet e dhëna me qira gjatë vitit 2018 në Qarkun Berat: 
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Nr. 

Ndermarrja, 
shoqeria, 

Institucioni 

qiradhenes 
V

en
d

o
d
h

ja
 

Kontrata 

te lidhura 

Te ardhura  

nga qiraja 

per 
periudhen 

Detyrimi per 

periudhen 

 

Detyrimi 

per tu 
derdhur per 

Vitin 2018, 

ne zbatim 
te 

vkm nr.54 

(shperndarj
a e te 

ardhurave 

30% per 
buxhetin e 

shtetit) 

periudha ne 
fjale 

 

Detryrim i 

derdhur 6-
Mujorin e 

pare te vitit 

ne zbatim 
te 

vkm nr.54 

(shperndarj
a e te 

ardhurave 

30% per 
buxhetin e 

shtetit) 

periudha ne 
fjale 

 

Detryrim 

per tu 
derdhur ne 

buxhetin e 

shtetit , ne 
zbatim te 

vkm nr.54 

(shperndarj
a e te 

ardhurave 

30% per 
buxhetin e 

shtetit) 

periudha ne 
fjale 

Nr.prot.    Date m2 leke leke       

I 

Kontrata nen 200 

m2     

 

          

1 Pike servisi Kucove 3421/17.04.2018 101         60,300         60,300  

          

18,090          9,000  

            

9,090  

2 

Dhoma 1&2 te 

klasat Kucove 8369/15.12.2017 64         38,400         38,400  

          

11,520          5,760  

            

5,760  

3 

Magazine e 

produktit gatshem Kucove 6866/16.10.2017 169      101,400       101,400  

          

30,420        15,210  

          

15,210  

4 

God e centr 

telefonik Kucove 5818/04/092017 60         36,000         36,000  

          

10,800          5,400  

            

5,400  

5 

Kendi I 

Mbledhjeve Kucove 5244/22.06.2018 28         16,800         16,800  

            

5,040          5,040  

                   

-    

  shuma            252,900       252,900  

          

75,870        40,410  

          

35,460  

Burimi: Drejtoria e Administrimit dhe ruajtjes së Pronës 

Objektet nën qira për vitin 2018 në Qarkun Fier 

Nr. 

Ndermarrja,shoqer
ia, 
Institucioni 
qiradhenes 

V
e

n
d

o
d

h
ja

 

Kontrata 
te lidhura 

Te 
ardhura  
nga qiraja  
per 
periudhe
n 

Detyrimi 
per 
periudhe
n 

 
Detryri
mi per 
tu 
derdhur 
per Vitin 
2018, ne 
zbatim 
te 
vkm 
nr.54 
(shpern
darja e 
te 
ardhura
ve 
30% per 
buxhetin 
e 
shtetit) 
periudh
a ne 
fjale 

 
Detryri
m I 
derdhur 
6-
Mujorin 
e pare te 
vitit , ne 
zbatim 
te 
vkm 
nr.54 
(shpern
darja e 
te 
ardhura
ve 
30% per 
buxhetin 
e 
shtetit) 
periudh
a ne 
fjale 

 
Detryrim per 
tu derdhur ne 
buxhetin e 
shtetit , ne 
zbatim te 
vkm nr.54 
(shperndarja 
e te 
ardhurave 
30% per 
buxhetin e 
shtetit), 
periudha ne 
fjale 

Nr.pr.       date m2 leke leke   leke   

I 
Kontrata nen 200 
m2 

 
  

 
          

1 

Salla e re e 
pompave, 
ish.Sek.III Sheqisht Zharrez 3582/24.04.2018 

100/
200 

           
210,000  

          
210,000  

          
63,000  

           
27,000               36,000  

2 
Gr.4 sek.II, ish QPN 
Marinez Marinz 3853/03.05.2018 200 

           
319,200  

          
319,200  

          
95,760  

           
89,820                  5,940  

3 

Salla e pompave, 
ish remonti 
Marinez Marinz 690/25.01.2018 100 

           
110,000  

          
110,000  

          
33,000  

           
18,000               15,000  
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4 
Salla e pompave 
GR.40 Marinz 8362/15.12.2017 90 

              
90,000  

             
90,000  

          
27,000  

           
27,000                         -    

5 
Zyra sek I ish QPN 
Sheqisht Zharrez 4088/10.05.2018 72 

              
86,900  

             
86,900  

          
26,070  

           
10,890               15,180  

6 
Teto traktori, 
oficina S3, Beline Beline 4235/16.05.2018 200 

           
200,000  

          
200,000  

          
60,000  

           
27,840               32,160  

7 
Teto traktori, ish 
QPN Marinez Marinez 3854/03.05.2018 200 

           
300,000  

          
300,000  

          
90,000  

           
90,000                         -    

8 
Teto traktori, ish 
QPN Marinez Marinz 3986/08.05.2018 97 

           
126,100  

          
126,100  

          
37,830  

           
13,710               24,120  

9 
Zyrat e ish 
Remontit  Marinz Marinz 993/05.02.2018 150 

           
225,000  

          
225,000  

          
67,500  

           
67,500                         -    

10 
Zyrat e 
magazinierit Patos 3437/17.04.2018 35 

              
42,000  

             
42,000  

          
12,600  

           
12,600                         -    

11 
Vendroja e Depos  
Karburantit Patos 2883/29.03.2018 35 

              
35,000  

             
35,000  

          
10,500  

             
4,200                  6,300  

12 Teto Patos 2732/23.03.2018 60 
              
72,000  

             
72,000  

          
21,600  

           
19,800                  1,800  

13 Teto Patos 6417/27.09.2017 32 
              
19,200  

             
19,200  

             
5,760  

             
5,760                         -    

14 
Nje pjese teto 
qymyri Patos 2536/19.03.2018 200 

           
240,000  

          
240,000  

          
72,000  

           
36,000               36,000  

15 Kaldaja Patos 2798/27.03.2018 120 
           
132,000  

          
132,000  

          
39,600  

           
18,000               21,600  

16 
Nje pjes te rep 
pastrimit Fier 3210/08.05.2017 140 

              
65,000  

             
65,000  

          
19,500  

           
19,500                         -    

  shuma       
        
2,272,400  

       
2,272,400  

        
681,720  

        
487,620             194,100  

II 
Kontrata mbi 200 
m2 

Nuk kemi 
kontrata 
mbi 200 m2               

Burimi: Drejtoria e Administrimit dhe ruajtjes së Pronës 

Duket se për objektet e lëshuara me qira nga Shoqëria në qarkun Berat detyrimet e 

qiramarësve janë paguar sipas kontratave në një vlerë gjithësej për vitin 2018 në vlerën 

252,900 lekë nga e cila janë paguar 75,870 lekë në favor të Buxhetit të Shtetit si detyrim për 

vlerën 30% të të ardhurave nga qiraja në mbështetje të VKM 54, dt.5.02.2014. 

Nga tabela më sipër shihet se nuk ka diferenca midis detyrimeve dhe të ardhurave faktike nga 

të ardhurat e objekteve me qira të lëshuara nga Shoqëria në qarkun Fier për gjithë vitin 2018 

në vlerën 2 272 400 lekë, nga të cilat janë derdhur në buxhet të shtetit 30% të vlerës totale të 

të ardhurave nga qiratë ose 681 720 lekë për të gjithë vitin, në përmbushje të detyrimeve që 

burojnë nga VKM 54, dt.05.02.2014. 

Shoqëria nuk na dha të dhëna në lidhje me nivelin e investimit dhe punësimit nga aktivitetet 

mbi këto pasuri, në përputhje me kontratat e qiradhënies dhe me nenin 3 të VKM 54, datë 

5.02.2014. 
Nr

. 

 

Objektet e dhëna me qira 

Vendn

dodhja 

Kontrata të lidhura Sip. 

M2 
Të ardhura 

nga qiraja 

per 

periudhen 

gjashtmujore 

Detyrimi për 

periudhen janar 

qershor 2019 

1 Magazina e cimentor Patos 4794/15.05.2019 200 11200 8400 

2 Magazine e cimentos Patos 4795/15.05.2019 200 17600 13200 

3 Gr.4 sek II ish QPN Marinz Marinz 3853/30.04.2019 200 80000 80000 

 Gr.4 sek II ish QPN Marinz Marinz 4956/02.05.2019 200 11200 11200 

4 Teto traktori ish QPN 

Marinz 

Marinz 3986/24.04.2019 97 38800 38800 

 Teto traktori ish QPN Marinz Marinz 
 

Marinz 3849/24.04.2019 97 29100 19400 

5 Zyrat e ish remontit Marinz Marinz 1151/21.11.2019 192 192000 115200 

6 Zyrat e ish QPN Sheqisht Zharrez 4088/25.02.2019 72 17520 14400 

7 Salla e pompave Marinz 690/25.01.2019 100 20000 10000 

8 Rem Kapital ish QPN Zharrez 3582/25.02.2019 200 44667 40000 
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Sheqisht 

9 Teto traktori ish sek I Zharrez 3854/13.03.2019 200 48000 48700 

10 Teto traktori ish Sek III Zharrez 4235/25.02.2019 200 70024 40000 

11 Kaldaja Patos 4850/27.03.2019 120 60000 72000 

12 Torno Tip “Demon” Patos 7894/06.08.2019  20126 15120 

13 Torno SBF Fier 7976/26.08.2019  13350 13464 

14 Radifike aksiale Fier 551/18.01.2019  17280 1947 

15 Pike Servisi Kucove 4010/16.04.2019 100 30000 30000 

16 Dhoma 1@2 klasat Kucove 976/01.02.2019 64 12800 19200 

17 Magazine e produktit te 

gatsh 

Kucove 8739/01.09.2019 169 50700 50700 

18 God Central tel Kucove 7017/10.08.2019 60 18000 18000 

19 Kendi mbledhjeve Kucove 5244/20.06.2019 28 16800 8400 

20 Ish Klubi sek III Selenic

e 

4793/15.05.2019 50 7500 7500 

 Shuma    826 667 675 631 

Burimi: Sektori i privatizimit të Albpetrol 
Shlyerja e detyrimit në zbatim te VKM nr.54, datë 5.02.2014 i ndryshuar (shperndarja e te 

ardhurave 30% per Buxhetin e shtetit) për periudhën janar qershor, në vlerën 201 689 lekë 

duhet të shlyhet nga Shoqëria në favor të Buxhetit të shtetit brenda muajit Gusht 2019. 

Nga auditimi u konstatua se dhënia me qira e objekteve, në përgjithësi nuk iniciohet sipas 

rregullave të vendosura dhe disiplinuara në VKM 54, datë 5.02.2014, “Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, kapitullin II, “Procedurat e dhënies me qira ose enfiteozë të pasurive 

shtetërore”, pika 1/a dhe pika 6 ku thuhet shprehimisht se: “Institucioni shtetëror, ndërmarja 

apo shoqëria shtetërore që ka në administrim objektin që do të jepet me qira ose enfiteozë, 

për të gjitha rastet përgatit dokumentacionin si më poshtë vijon: a) Propozimin për dhënien 

me qira ose enfiteozë të objektit, i cili përmban propozimin për veprimtarinë që mund të 

ushtrohet në këtë pasuri dhe afatin e dhënies me qira.” Gjithashtu, në pikën 6 të kapitullit .II. 

thuhet se cdo pasuri që gjykohet të jepet me qira shpallet një herë në Buletinin e Njoftimeve 

Publike ku përcaktohen të dhënat e objektit që synohet të jepet me qira si edhe të dhëna të 

tjera dhe për dokumentacionin e kërkuar nga konkurentët e interesuar.  

Nga auditimi u konstatua se Shoqëria nuk ka ndjekur procedura ligjore komunikimi me 

publikun dhe i mungon informacioni online për publikun në faqen e saj mbi objektet që ajo 

është e interesuar të lëshojë me qira, pasi Albpetrol ka shumë objekte të tilla që nuk kryejnë 

asnjë funksion por që administrohen nga qendrat e saj. Zakonisht procedimi i dhënies me qira 

kryhet nëpërmet të interesuarve që bëjnë konstatim fizik mbi objektet jashtë funksioni në 

pronësi të Shoqërisë Albpetrol.  

Nga auditimi u konstatua se nga Drejtoria e Administrimit të Pronës, nga Drejtoria e 

Planifikimit dhe stafi drejtues nuk ka përpjekje dhe përkushtim në drejtim të përfitimit që 

mund të realizonte Shoqëria nga një punë më efikase për lëshimin e objekteve të lira me qira, 

për të rritur të ardhurat si edhe mungon një plan i detajuar për përmirësimin e punës në këtë 

drejtim, sidomos në drejtim të marketingut në faqen zyrtare online të Shoqërisë. Për këto 

shkelje të konstatuara më lart, bazuar edhe në Rregulloren e Brendshme të Shoqërisë 

“Albpetrol” sha - në pjesën kur flitet përkatësisht për detyrat e Drejtorive të Programimit dhe 

të Privatizimit e Administrimit të Pronës (pika 17 dhe 19), - nr.1357, dt.22,04.2013, të 

miratuar nga KM, mbajnë përgjegjësi për periudhën e auditimit ish Drejtori dhe 

Kryespecialisti i Drejtorisë së Programimit A.D e A.B; Drejtori aktual F.Gj dhe 

kryespecialisti aktual V.S (për periudhën mbas datës 19 dhe 24 prill 2019); ish Drejtori i 

Administrimit të Pronës S.K dhe Drejtori aktual E.B (për periudhën mbas datës 5.3.2019) si 

edhe ish Administratori K.B dhe Administratori D.S (për periudhën mbas datës 5.03.2019). 
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Nga auditimi u konstatua se përveҫ objekteve më sipër të dhëna me qira afatshkurtër deri 1 

vjecare, Albpetrol sha ka në monitorim dhe dy kontrata simbolike 1 Euro të lidhura me 

Ministrinë e Zhvillimit, Tregëtisë dhe Sipërmarjes me afat 20 vjecar: 1. Kontrata nr. 4687 rep 

nr.833/1 kol datë 28.10.2014 lidhur me Shoqërinë “T.T” Shpk, me objekt Dhënia me qira e 

objektit “Ish Ndermarrja Gjeofizike” Patos, me siperfaqe të përgjithëshme 12 507 m
2
, prej 

nga sipërfaqja nën objekt është 4 168 m
2
, me afat 20 vjet; 2. Kontrata nr. 1905 rep nr.521/5 

kol datë 13.03.2015 lidhur me Shoqërinë “P.” SHPK, me objekt dhenia me qira te objekteve 

“Reparti i Axhusterisë me Tetone dhe Repartin e Instrumentave” Patos, me siperfaqe të 

përgjithëshme 9 800 m
2
, prej së cilës, sipërfaqja nën objekt është 3 364 m

2
, me afat 20 vjet. 

Nga auditimi u konstatua se Drejtoria e Administrimit dhe Ruajtjes së Pronës së Shoqërisë 

kryente monitorimin dhe raportimin në kohën e duhur mbi respektimin e kontratave nga 

Subjektet qiramarës. Gjithashtu, nga auditimi që ju bë me zgjedhje disa dosjeve të kontratave 

u konstatua se në përgjithësi kontrata dhe dokumentacioni plotësues i dosjes ishte conform 

VKM 54, dt.05.02.2014. 

 

IV. 7 Mbi zbatimin e ligjshmërisë në veprimet e arkës dhe bankës, si dhe blerjet me 

vlera të vogla. 

Në zbatim të pikës 7 të Programit të Auditimit “Mbi zbatimin e ligjshmërisë në veprimet e 

arkës dhe bankës, si dhe blerjet me vlera të vogla”, nga verifikimi i të dhënave dhe 

dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezultoi se: 

Shoqëria Albpetrol Sh.a., kryen transaksionet financiare nëpërmjet bankave Raiffeisen Bank, 

Credins Bank, BKT, ku ka llogari në lekë dhe valutë (Euro e USD), për kryerjen e veprime 

pagesash dhe arkëtimesh.  

Nga verifikimi i pagesave me bankë me zgjedhje për periudhën objekt auditimi u konstatua 

se, pagesat janë kryer në përgjithësi me dokumentacion të plotë bashkëlidhur kryerjes së 

pagesës, konform ligjit nr.9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

i ndryshuar,. ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe 

Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e njësive në 

sektorin publik”. 

Veprimet me bankë dhe arkë në përgjithësi janë të rregullta, të shoqëruara me 

dokumentacionin justifikues, të pasqyruara në librin e arkës dhe ditarët përkatës (në mënyrë 

elektronike me programin Financa 5), si dhe të pasqyruara periodikisht në llogaritë vjetore. 

Veprimet janë kryer kryesisht në bankat: Banka Credins, BKT dhe Raiffeisen. 

Për veprimet e kryera në lekë dhe në valutë nëpërmjet bankës, gjendja e aktiveve është 

paraqitur  me vlerë të drejtë. Kontabilizimet janë kryer rregullisht dhe të regjistruara 

kronologjikisht në ditarët përkatës sipas programit informatik të kontabilitetit “Financa 5”. 

Nëpërmjet llogarive bankare në lekë, janë kryer shumica e transaksioneve financiare si për 

detyrimet ndaj shtetit, si për tatim fitimin, tatim page, tvsh, detyrimet për sigurimet 

shoqërore, për shpenzime të ndryshme, etj. 

Nga auditimi i dokumentacionit të shpenzimeve të bankës të vitit 2017 për vendimet e 

proceseve gjyqësore, rezultoi se nga mos ndjekja e procedurave ligjore në ndërprerjen e 

marrëdhënieve të punës me ish-punonjësit, Shoqëria Albpetrol SHA., Patos, është paditur në 

Gjykatë dhe referuar Vendimeve të formës së prerë të Gjykatës së Apelit këto çështje kanë 

përfunduar duke dëmshpërblyer financiarisht në 405 raste në shumën totale 91,226,415 lekë. 

Për këto ekzekutime janë paguar edhe shpenzime përmbarimore në shumën 8,433,624 lekë 

duke rënduar akoma më shumë buxhetin e shoqërisë. 

Në këtë vlerë është paguar edhe shoqëria “Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Dega 

Rajonale Fier” në shumën 2,988,320 lekë bazuar në vendimin me nr.regj.323, datë 
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03.01.2018, të “Gjykatës Administrative të Shkallës së pare Vlorë” (2,000,000 lekë gjobë 

administrative, 720,000 lekë kamatëvonesa dhe  261,120 lekë shpenzime përmbarimore. Në 

lidhje me këtë gjobë rezulton se më datë 10.05.2017 gjatë inspektimit të ushtruar nga 

punonjësit e organit publik në ambientet e shfrytëzimit të naftës të subjektit tregtar 

“Albpetrol” SHA është konstatuar se, ky subjekt nuk kishte përmbushur detyrat e lëna nga 

inspektimi i mëparshëm në kohë dhe nuk ishte pajisur me leje mjedisore të tipit A.  

Shuma totale prej 2,988,320 lekë përbën një efekt ekonomik negativ në rezultatin 

financiar duke qenë një vlerë e konsiderueshme shpenzimesh për buxhetin e shoqërisë. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi ish-Administratorin e Shoqërisë z. 

K.B. 

 

Gjithashtu Albpetrol është paditur nga punonjës për largime nga puna për të cilët nga Gjykata 

e Shkallës së Parë është kërkuar që Shoqëria Albpetrol SHA, t‟i dëmshpërblejë financiarisht, 

por ende nuk është konstatuar se sa është vlera e pretenduar, dhe janë ende në proces gjykimi 

në Gjykatën  e Apelit Vlorë, për të cilat nëse do të mbetet në fuqi vendimi i Gjykatës së 

Shkallës së Parë, do të jetë një efekt negativ i pritshëm për buxhetin e shoqërisë. 

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Albpetrol SHA nga grupi i auditimit, 

rezulton se gjatë periudhës objekt auditimi i janë akorduar Albgaz, me vendimet përkatëse të 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës (MIE), tre hua në vlerën 178,964,672 lekë, 

konkretisht si më poshtë: 

 

Pasqyra nr.1 Të dhëna mbi huatë për Albgaz SHA 

Vlera në lekë 

Nr Emërtimi 

Urdhër nga MIE/  

Kontrata e Huasë 

Vlera e huasë 

sipas 

kontratës 

Vlera e huasë 

së dhënë  në 

lekë 

Data dhënies  

së huasë  

1 Albgaz 

Urdhër nr.5758, datë 20.07.2018 

Kontrata Nr.575, datë 20.07.2018 40,000,000 40,000,000 19.06.2018 

2 Albgaz 

Urdhër nr.12170/1, datë 03.12.2018 

Kontrata Nr.11816/1 Dt.04.12.2018       30,000,000    30,000,000  04.12.2018 

2 Albgaz 

Urdhër nr.95/1 datë 10.01.2019 

Kontrata Nr.24 Dt.01.02.2020       35,000,000    35,000,000  

12.02.2019 

13.03.2019 

4 Albgaz 

Urdhër nr.3516/2 datë 12.04.2019 

Kontrata Nr.24/1 Dt.03.05.2019       73,964,672    25,000,000  07.05.2019 

  Totali      178,964,672    130,000,000    

Burimi: Albpetrol SHA 

Të dhëna të përpunuara nga grupi i auditueve të KLSH 

 

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit konstatohet se: 

1.Këto hua janë dhënë në kundërshtim me VKM nr.848, datë 07.12.2016  “Për krijimin e 

shoqërisë Albgaz SHA dhe përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson shtetin si pronar të 

aksioneve të shoqërive Albpetrol SHA dhe Albgaz SHA”, pika 8 e cila përcakton se: 

“Aktiviteti i shoqërisë Albgaz SHA, për periudhën nga krijimi i saj deri më 31 dhjetor 2017, 

të financohet nëpërmjet fondeve që do të sigurohen nga marrëveshja e huase, e lidhur me 

shoqërinë Albpetrol SHA dhe/ose fondet që siguroj mbi bazën e marrëveshjeve me 

institucione financiare dhe/ose donatorë vendas apo ndërkombëtarë.” 

Siç shihet nga pasqyra e mësipërme këto hua janë dhënë mbi një vit me vonesë. 
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2.Nuk janë vendosur në asnjë kontratë penalitete në rast të mos përmbushjes të detyrimeve të 

palëve, gjë që rrezikon mospërmbushjen e detyrimeve të palëve me efekt negativ për 

ecurinë e Albpetrol SHA. 

3.Për periudhat e mëparshme i janë akorduar Albgaz SHA katër hua me vlerë 218,931,430 

lekë. Nga ana e Albgaz nuk është kryer asnjë pagesë për shlyerjen e huave, megjithëse afati 

i shlyerjes të këtij detyrimi ka përfunduar (afatet sipas huave respektive në pasqyrën e 

mëposhtme).  

Kjo situatë vjen në një kohë kur Albpetrol SHA detyrohet t‟i shlyejë 3 kreditorëve më të 

mëdhenj shumën prej 1.160.734.370 lekë duke e rënduar shoqërinë me penalitete të 

mundshme. 

4.Kjo situatë ka penguar investimet e mundshme në Albpetrol SHA, të cilat mund të 

rezultonin në fitim dhe burime të mundshme të ardhurash për shoqërinë 

5.Nga ana e Administratorit të shoqërisë dhe Këshillit Mbikëqyrës nuk është marrë asnjë 

masë për njoftimin e Asamblesë së Aksionareve për situatën e krijuar për shkak të këtyre 

huave. 

 

Pasqyra nr.2 Të dhëna mbi huatë për Albgaz SHA 
Vlera në lekë 

Nr 

Emërtim

i 

Urdhëri nga 

MIE/  

Kontrata e Huasë 

Vlera e huasë 

sipas 

kontratës 

Data 

dhënies  së 

huasë  

 

Vlera e huasë së shlyer 

Vlera e mbetur 

e pashlyer deri 

më 30.06.2019  

Afati i 

shlyerjes së 

Huasë 

Sipas 

kontratës Në fakt 

1 Albgaz 

Kontrata nr.597, 

datë 30.01.2017 

         

40,000,000  27/03/2017 31/08/2018 40,000,000 0 40,000,000 

2 Albgaz 

Kontrata nr.279, 

datë 10.07.2017 

         

13.500,000  14/07/2017  31.12.2018 13,500,000 0    

               

13,500,000  

3 Albgaz 

Urdhër 279, datë 

10.07.2017 
         

69,691,430  13/10/2017 31.12.2018 69,691,430 0    

               

69,691,430  

4 Albgaz 

Kontratë 

nr.5758, datë 

06.07.2018 

         

95,740,000 19/06/2018  30.11.2018 95,740,000 0    

               

40,000,000  

  Totali 

 

218,931,430       218,931,430  

             

218,931,430  

Burimi: Albpetrol SHA 

Të dhëna të përpunuara nga grupi i auditueve të KLSH 

 

Po ashtu referuar dokumentacionit të bankës konstatohet se në kundërshtim me Udhëzimin 

nr.30, datë 27.12.2011, pika 36, “Dokumentacioni quhet i rregullt kur përshkruan me 

vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban te dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe vendin e 

kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato te vlerës, personat qe kane urdhëruar dhe 

ekzekutuar veprimin dhe te tjera te dhëna te nevojshme qe i japin dokumentit forcën e një 

prove ligjore ose administrative12. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të lexueshme dhe 

të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim te dyfishte si dhe atë të mashtrimeve”, 

janë kryer pagesat e mëposhtme pa urdhër justifikues:  

1. Me transaksionin në BKT datë 11.01.2019, është paguar T. SHPK për faturën nr. 244, 

datë 24.12.2012, për shërbimin “Drekë pune”, në shumën 126,000 lekë. 

2. Është paguar B.T për faturën nr.87, datë 27.05.2019, për shërbimin “Drekë pune”, në 

shumën 120,000 lekë. 

3. Është paguar B.T për faturën nr.88, datë 05.06.2019, për shërbimin “Drekë pune”, në 

shumën 120.000 lekë. 
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4. Me transksionin në BKT datë 21.12.2018, është paguar T.-I. SHPK për faturën nr. 

8859681, datë 21.12.2012, për shërbimin “Blerje ushqimore”, në shumën 382,000 

lekë. 
5. Me transksionin në BKT datë 21.12.2018, është paguar F.T SHPK për faturën nr. 

1985, datë 20.12.2012, për shërbimin “Blerje ushqimore”, në shumën 279,414 lekë. 

Këto veprime ngarkojnë me përgjegjësi ish-drejtorin e financës znj. Zh.N dhe drejtorin 

aktual të financës z. A.L. 

 

Shoqëria Albpetrol sh.a i është nënshtruar kontrollit financiar nga Drejtoria e Tatim Paguesve 

të Mëdhenj për periudhën nga Prill  2013 deri në Qershor te vitit  2017. Ky auditim është 

kryer sipas lajmërim kontrollit nr.1172 prot, datë29.01.2018. Në përfundim të kontrollit të 

ushtruar, me shkresën Nr.1172/6, datë 13.07.2018 “Njoftim vlerësimi për detyrimet 

tatimore”, rezulton se Albpetrol SHA duhet të paguajë për periudhën e  auditituar, detyrime 

në vlerën 930,501,960 lekë (nëntëqind e tridhjetë milion e pesëqind e një mijë e nëntëqind e 

gjashtëdhjetë) lekë, nga ku detyrim principal në vlerën 655,643,186 lekë  dhe gjoba 

274,858,774 lekë. 

Bazuar në nenet 106 dhe 107 të ligjin 9920 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë“, përpara se të paraqesë këtë ankim, Albpetrol SHA ka parapaguar  për llogari të 

Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj detyrimin tatimor të përcaktuar në Njoftimi 

Vlerësimin nr.1173/6 principale dhe kamat vonesat, kusht i domosdoshëm për vazhdimin e 

procedurave ligjore të procesit të apelimit administrativ tatimor (është bërë pagesa në bankën 

BKT në datë 20.07.2018, në vlerën 238,089,426 lekë).  

Shoqëria paraqiti Ankimin Administrativ me objekt: Shfuqizim i aktit administrativ “Njoftim 

Vlerësimi për Detyrimet Tatimore” nr.1172/6, datë 13.07.2018 të Drejtorisë së 

Tatimpaguesve të Mëdhenj, Drejtoria e Kontrollit Tatimor Tirane, pranë Drejtorisë të 

Financave dhe Ekonomisë , Drejtorisë së Apelimit Tatimor –Tiranë. 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Komisioni për Shqyrtimin e Apelimeve Tatimore për 

ankimin e njoftim-vlerësimit nr.1172/6, datë 13.07.2018 nëpërmjet shkresës nr.16815/6, datë 

27.11.2018 paraqiti vendimin nr.49, datë 13.11.2018 ku është vendosur lenia në fuqi e aktit 

administrativ, njoftim-vlerësimit nr.1172/6, datë 13.07.2018 nxjerrë nga Drejtoria e 

Tatimpaguesve të Mëdhenj (në vijim DTM). 

Shoqëria Albpetrol SHA bazuar ne ligjin 49/2012 ligjit nr. 9920 “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Udhëzimit nr.24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, i është drejtua Gjykatës Administrative të 

Shkallës së Parë Tiranë duke paditur Drejtorinë Rajonale të Tatimpaguesve të Mëdhenj 

Tiranë me objekt “Shfuqizim të Vendimit nr.49, datë 13.11.2018 të Komisionit të Apelimit 

Tatimor-Tiranë”. 

Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Tirane, me vendimin nr.1788, date 27.05.2019  ka 

vendosur pranimin e pjesshëm të kërkesë padisë, dhe ndryshim e aktit administrative njoftim 

vlerësimi tatimor nr.1172/6, datë 13.07.2018 të Drejtorisë së Tatimpaguesve të Mëdhenj dhe 

duke përcaktuar detyrimin që duhet të paguajë shoqëria Albpetrol SHA për periudhën e 

kontrollit në  644, 567, 401 lekë. 

Në mënyrë të detajuar detyrimi i lënë në fuqi paraqitet si në pasqyrën më poshtë: 

  

 Pasqyra nr.3 Të dhëna detyrimet për t’iu paguar Tatimeve 
Vlera në lekë 

N

r 

Periudh

a 

Detyrim 

TVSH 

Gjobë 

TVSH 

Detyrim 

tatim fitimi 

Gjobë 

tatim 

fitimi 

Detyrim 

renta 

minerar

Gjobë 

renta 

minerar Totali 
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e e 

1 2013 

                               

-    

                       

-    

    

35,330,867  

           

14,401,33

3  

              

-    

               

-    

           

49,732,200  

2 2014 

                               

-    

                       

-    

                      

-    

                             

-    

              

-    

               

-    

                             

-    

3 2015 

                               

-    

                       

-    

    

31,584,776  

                   

28,818  

              

-    

               

-    

           

31,613,594  

4 2016 

                               

-    

                       

-    

  

277,915,35

1  

                   

66,412  

              

-    

               

-    

         

277,981,76

3  

5 2017 

           

142,619,92

2  

   

142,619,92

2  

                      

-    

                             

-    

              

-    

               

-    

         

285,239,84

4  

  Totali 

           

142,619,92

2  

   

142,619,92

2  

  

344,830,99

4  

           

14,496,56

3  

              

-    

               

-    

         

644,567,40

1  

                                                                                     Burimi: Shoqëria Albpetrol SHA 

 

Sa më sipër mbetet për t‟u shqyrtuar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë 

vlera prej 285,934,559 lekë.  
 

Titulli i gjetjes: Pagesa pa dokumentacion justifikues. 

Situata: Nga auditimi i veprimeve me bankë në lekë është konstatuar se janë kryer pagesa për 

“Drekë pune” pa urdhër justifikues, në vlerën totale 1,027,414 lekë. 

Kriteri: Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011, pika 36, “Dokumentacioni quhet i rregullt kur 

përshkruan me vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban të dhëna për shkakun e veprimit, 

datën dhe vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë 

urdhëruar dhe ekzekutuar veprimin dhe të tjera të dhëna të nevojshme që i japin dokumentit 

forcën e një prove ligjore ose administrative. Dokumentet duhet të jenë pa korrigjime, të 

lexueshme dhe të eliminojnë mundësinë për gabime, harresa, numërim të dyfishtë si dhe atë të 

mashtrimeve”. 

Impakti: Moszbatimi i udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, sjell parregullsi dhe mangësi në plotësimin e dokumentacionit 

shoqërues të praktikave të bankës. 

Rëndësia : I mesëm. 

Rekomandimi: Nga Administratori shoqërisë Albpetrol SHA dhe Drejtoria e Financës, të 

merren masa për plotësimin me përgjegjësi të dokumentacionit shoqërues të praktikave të 

bankës. 
 

Titulli i gjetjes: Gjoba dhe penalitete. 

Situata: Është paguar shoqëria “Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Dega Rajonale 

Fier” në shumën 2,988,320 lekë bazuar në vendimin me nr.regj.323, datë 03.01.2018, të 

“Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë” (2,000,000 lekë gjobë administrative, 

720,000 lekë kamatëvonesa dhe  261,120 lekë shpenzime përmbarimore. Në lidhje me këtë 

gjobë rezulton se më datë 10.05.2017 gjatë inspektimit të ushtruar nga punonjësit e organit 

publik në ambientet e shfrytëzimit të naftës të subjektit tregtar “Albpetrol SH.A.” është 

konstatuar se, ky subjekt nuk kishte përmbushur detyrat e lëna nga inspektimi i mëparshëm në 

kohë dhe nuk ishte pajisur me leje mjedisore të tipit A.  

Kriteri: Programi ekonomik-financiar për pjesën e të ardhurave dhe shpenzimeve. 
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Rregullorja e brendshme për detyrat funksionale për Drejtorinë e Mjedisit. 

Impakti: Vlera totale prej 2,988,320 lekë përbën një efekt ekonomik negativ në rezultatin 

financiar duke qene një vlerë e konsiderueshme shpenzimesh për buxhetin e shoqërisë. 

Rëndësia : I mesëm. 

Rekomandimi: Nga Administratori shoqërisë Albpetrol SHA dhe Drejtoria e Mjedisit, të 

merren masa për zbatimin me përgjegjësi të detyrave të lëna nga Inspektorati Shtetëror i 

mjedisit dhe  Pyjeve, për të shmangur rastet e ndëshkimit të shoqërisë.  

 

Titulli i gjetjes: Huadhënie për Albgaz SHA. 

Situata: Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Albpetrol SHA nga grupi i 

auditimit, rezulton se gjatë periudhës objekt auditimi i janë akorduar Albgaz, me vendimet 

përkatëse të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës (MIE), tre hua në vlerën 

178,964,672 lekë. 

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit konstatohet se: 

1.Këto hua janë dhënë në kundërshtim me VKM nr.848, datë 07.12.2016  “Për krijimin e 

shoqërisë Albgaz SHA dhe përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson shtetin si pronar të 

aksioneve të shoqërive Albpetrol SHA dhe Albgaz SHA”, pika 8 e cila përcakton se: 

“Aktiviteti i shoqërisë Albgaz SHA, për periudhën nga krijimi i saj deri më 31 dhjetor 2017, të 

financohet nëpërmjet fondeve që do të sigurohen nga marrëveshja e huase, e lidhur me 

shoqërinë Albpetrol SHA dhe/ose fondet që siguroj mbi bazën e marrëveshjeve me institucione 

financiare dhe/ose donatorë vendas apo ndërkombëtarë.” Këto hua janë dhënë mbi një vit me 

vonesë. 

2.Nuk janë vendosur në asnjë kontratë penalitete në rast të mos përmbushjes të detyrimeve të 

palëve, gjë që rrezikon mos përmbushjen e detyrimeve të palëve me efekt negativ për ecurinë 

e Albpetrol SHA. 

3.Për periudhat e mëparshme i janë akorduar Albgaz SHA katër hua me vlerë 218,931,430 

lekë. Nga ana e Albgaz nuk është kryer asnjë pagesë për shlyerjen e huave, megjithëse afati i 

shlyerjes të këtij detyrimi ka përfunduar. 

4.Nga ana e Administratorit të shoqërisë dhe Këshillit Mbikëqyrës nuk është marrë asnjë masë 

për njoftimin e Asamblesë së Aksionareve për situatën e krijuar për shkak të këtyre huave. 

Kriteri: VKM nr.848, datë 07.12.2016  “Për krijimin e shoqërisë Albgaz SHA dhe 

përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive 

Albpetrol SHA dhe Albgaz SHA”,  

Impakti: Kjo situatë vjen në një kohë kur Albpetrol SHA detyrohet t‟i shlyejë 3 kreditorëve 

më të mëdhenjë shumën prej 1.160.734.370 lekë duke e rënduar shoqërinë me penalitete të 

mundshme.Kjo situatë ka penguar investimet e mundshme në Albpetrol SHA, të cilat mund të 

rezultonin në fitim dhe burime të mundshme të ardhurash për shoqërinë. 

Rëndësia : E lartë. 

Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë Albpetrol SHA, të 

hartohet një raport konkret për të gjitha rastet e dhënies së huave dhe situatën në lidhje me to, 

duke u përqendruar në efektin negativ në zhvillimin e shoqërisë Albpetrol SHA nga dhënia e 

huave duke njoftuar për këtë Asamblenë e Aksionarëve (Minstria e Infrastrukturës dhe 

Energjetikës). 

 

IV. 8 Mbi zbatimin e ligjshmërisë në procedurën e prokurimeve, lidhjen dhe zbatimin e 

kontratave, si dhe efektiviteti i investimeve.  
Për periudhën objekt auditimi janë realizuar 46 procedura prokurimi, nga të cilat 11 për 

furnizim vendosje dhe punime civile, 13 për shërbime dhe 22 për blerje materiale. Janë 
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audituar 16 procedura prokurimi, kryesisht të vitit 2018, pasi në vitin 2019 (deri qershor), 

janë realizuar 5 procedura. Rezultatet e auditimit paraqiten si më poshtë: 

 

-Për procedurën e prokurimit tender i hapur “Blerje uniforma pune për punonjësit” të 

datës 28.01.2019 

 

Titulli i gjetjes: Në përllogaritjen e fondit limit grupi i punës me veprimet dhe mosveprimet 

e tij nuk ka harmonizuar alternativat dhe nuk ka zbatuar me përpikmëri nenin 59 të VKM Nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, duke 

shkaktuar rritjen e paargumentuar të kostos për këtë procedurë prokurimi prej 2,171,910 lekë. 
 

Situata:  Përllogaritja e vlerës se fondit limit është bërë nga E.B dhe A.P me datë 27.12.2018. 

Sipas këtij relacioni Drejtoria e Shërbimit dhe Furnizimit ka kryer studimin e tregut 

nëpërmjet marrjes së ofertave, i cili rezulton një proces formal, bazuar ne faktin  që: 

- Në relacion përcaktohet: ” ... për shkak të specifikës që ka ofrimi i këtyre gomave...”, në një 

kohë që po përllogaritet fondi limit për uniforma pune për punonjësit; 

- Nuk përcaktohet se cila ka qenë forma e komunikimit me subjektet e përzgjedhura për 

testim tregu (me e-mail apo kontaktim direkt), si dhe se cili prej nëpunësve ka qenë në këtë 

veprimtari, duke shtuar se dokumenti vazhdon me ”specifikimin e gomave”; 

- Për marrjen e ofertave iu është drejtuar subjektit person fizik (J.C.) për veshmbathje të 

larmishme dhe me specifikime teknike të ndërlikuar dhe megjithatë oferta e të cilit ka qenë 

rreth 9 milion më pak se parashikimet e Drejtorisë së Programim Zhvillimit; Subjektit “R.-M. 

K.” i cili sipas ekstraktit tregtar ka për objekt kryesor të veprimtarisë import-eksport, shitje 

me shumice dhe pakicë të mjeteve të transportit, të mjeteve bujqësore, pjesëve të këmbimit 

etj.; si dhe një subjekti tjetër në Berat (P.) i cili është person fizik me këtë aktivitet;  

- Subjektet ofertues nuk janë njohur me sasinë sipas secilit artikull, për të përcaktuar saktë 

çmimin përkatës. 

Megjithëse se në relacion cilësohet se duke u mbështetur në harmonizimin dhe të çmimeve të 

kontratave të mëparshme të realizuara nga vete autoriteti kontraktor, pasi e njëjta procedurë 

është zhvilluar në vitin 2017 (pra vitin e mëparshëm) për të njëjtët artikuj veshmbathjeje, kjo 

nuk është marrë në konsideratë nga personat përgjegjës për përllogaritjen e fondit limit. 

Bazuar në sa më sipër, nga krahasimi i çmimeve të fituesit të kësaj kontrate në vitit 2018 me 

atë të 2019, rezulton se çmimet janë rritur mesatarisht nga 15-25% për secilin artikull. Në 

këtë mënyrë mungon harmonizimi i alternativave dhe e zbatimit me përpikmëri të VKM Nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, neni 59.  

Për pasojë, grupi i llogaritjes së fondit limit ka bërë që me veprimet dhe mosveprimet e tij, 

shoqëria të ketë një humbje prej së paku 2,171,910 lekë [secili artikull në numër x (çmimi i 

vitit 2018 - çmimin e vitit 2017]. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. A.P me detyrë 

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimit dhe Furnizimit, në cilësinë e anëtarit të grupit të përcaktimit 

të fondit limit, dhe Z. E.B me detyrë Specialist i Drejtorisë së Shërbimit dhe Furnizimit, në 

cilësinë e anëtarit të grupit të përcaktimit të fondit limit 
 

Kriteri: VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të 

ndryshuar, neni 59. 
 

Ndikimi/Efekti: Vlera prej 2,171,910 lekë, e cila përfaqëson vlerën e rritur të fondit limit për 

procedurën e prokurimit “Blerje uniforma pune për punonjësit” krahasuar me kontratën e 

realizuar në vitin e mëparshëm do të konsiderohet si efekt financiar negativ shkaktuar 
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buxhetit të Albpetrol SHA gjatë zbatimit të kontratave të furnizimit. 
 

Shkaku: Kuptimi dhe zbatimi i jo i saktë dhe jo i plotë i alternativave ligjore për llogaritjen e 

fondit limit. 
 

Rëndësia: E lartë 
 

Rekomandime: Administratori i shoqërisë, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor të 

marrë masa për trajnimin e zyrtarëve të prokurimit dhe monitorimin e tyre, me qëllim 

ezaurimin e plotë dhe të saktë të alternativave të mundshme të përcaktimit të fondit limit, me 

qëllim maksimizimin e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike. 

Vazhdimisht 

 

-Zbatimi i kontratës për procedurën e prokurimit Kërkesë për propozim me mjete 

elektronike “Blerje goma automjetesh”.  

 

Titulli i Gjetjes: 1. Komisioni teknik për kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të gomave, ka 

marrë 9 artikuj me vlerë 1,067,000 lekë të prodhuara mbi 6 muaj nga data e furnizimit në 

kundërshtim me specifikimet teknike të kontratës; 

2. Administratori i Albpetrol SHA nuk ka respektuar kërkesat e Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.30, datë 27.12.2011 i ndryshuar lidhur me përbërjen e Komisionit teknik për 

kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të gomave, pasi juristi dhe kolaudatori nuk janë 

specialistë të fushës, si dhe nuk është përfshirë punonjësi me përgjegjësi materiale. 
 

Situata: - Sipas dokumentacionit të pagesës rezulton se nga 30 artikuj goma automjetesh të 

përmasave të ndryshme të kontraktuara, 21 prej tyre janë sjellë në dhjetor 2018 nga Kina 

(sipas Deklaratës doganore të datës 05.12.2018), ndërsa pjesa e tjetër kanë hyrë në Shqipëri 

me datë 16.04.2018 (sipas Deklaratës përkatëse doganore). 

Referuar Specifikimeve teknike për goma automjetesh në DST dhe kontratës nr.7123/12 

prot., datë 12.11.2018 të nënshkruar midis “Albpetrol” SHA dhe “R. K.” SHPK, midis të 

tjerave është përcaktuar që gomat të jenë një prodhim jo më parë se 6 (gjashtë) muaj nga 

data e lëvrimit.  

Sipas dokumenteve të pagesës rezulton se 9 artikuj nuk janë në përputhje me këtë specifikim 

teknik, pasi janë prodhuar së paku 8 muaj më parë nga lëvrimi i mallit (data e hyrjes në 

Shqipëri është 16.04.2018 dhe data e furnizimit 12.12.2018). Në këtë mënyrë, vlera prej 

1,067,000 lekë përbën efekt financiar negativ për shoqërinë Albpetrol dhe një pjesë e saj dëm 

ekonomik, duke ngarkuar me përgjegjësi Komisionin teknik për kolaudimin dhe marrjen në 

dorëzim të mallit, të ngritur me Urdhrin e Administratorit nr. 7123/13 prot., datë 12.11.2018 

me përbërje A.D kryetar Inxhinier Mekanik, L.I anëtar/kolaudator dhe A.C anëtar/jurist. 

Gjithashtu, ky urdhër i Administratorit është në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrit të 

Financave nr.30, datë 27.12.2011 i ndryshuar, pika 43, pasi juristi dhe kolaudatori nuk janë 

specialistë të fushës sipas llojit të aktiveve, si dhe nuk është përfshirë punonjësi me 

përgjegjësi materiale, për të cilën ngarkohet me përgjegjësi Administratori z. K.B.  
 

Kriteri: - Udhëzimi i Ministrit të Financave nr.30, datë 27.12.2011 i ndryshuar, pika 43; 

- Kontratën e furnizimit nr.7123/12 prot., datë 12.11.2018 të nënshkruar midis “Albpetrol” 

SHA dhe “R. K.” SHPK, specifikimet teknike. 
 

Ndikimi/Efekti: Vlera prej 1,067,000 lekë, e cila përfaqëson vlerën e artikujve goma 

automjetesh me afat prodhimi mbi 6 muaj nga data e furnizimit, do të konsiderohet si efekt 
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financiar negativ shkaktuar buxhetit të Albpetrol SHA gjatë realizimit të kontratave 

 

Shkaku: Mungesa e njohjes nga ana e Komisionit të marrjes në dorëzim të specifikimeve 

teknike te kontratës dhe mosnjohja në thellësi e Udhëzimit nr.30 të Ministrit të Financave për 

menaxhimin e aktiveve në sektorin publik. 
 

Rëndësia: E mesme 
 

Rekomandime: Administratori në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor të marrë masat 

e nevojshme për caktimin e zyrtarëve të prokurimit në përputhje me kërkesat e harmonizuara 

të kuadrit rregullator, si dhe të bëjë monitorimin e veprimtarisë së tyre. 

Vazhdimisht 

 

-Për kontratat e shitjes së gazit 

 

Titulli i gjetjes: 1. Në QSHANG Patos zbatohen 25 kontrata të ndryshme për shitjen e gazit, 

nga 5 faqe që ka secila, në faqen 2 mungon firma e përfaqësuesit ligjor e furnizuesit 

Albpetrol SHA dhe është vetëm me firmën e blerësit, gjë që të çon në dyshimin e arsyeshëm 

se kontratat kanë pasur ndërhyrje në zëvendësimin e kësaj flete. 

2. Kontrata e furnizimit me gaz për subjektin “A.O.&G.” SHPK është kopje e datës 

05.11.2018 me afat një vjeçar për sasinë mujore 25,000 N/m³, me 5 fletë nga të cilat 4 vetëm 

me firmën e përfaqësuesit ligjor të blerësit A.P, ndërsa fleta e fundit me firmat e përfaqësuesit 

ligjor të furnizuesit Albpetrol SHA z. K.B dhe të blerësit “A.O.&G.” SHPK.  

3. Kontrata e furnizimit me gaz për subjektin “A.O.&G.” SHPK ka përcaktuar çmimi i shitjes 

prej 50 lekë për 1000 N/m³, pra 49,95 lekë për N/m³ më pak se sa përcaktimi i çmimit të 

shitjes në Programin ekonomik të Albpetrol SHA. Në këtë mënyrë shoqërisë Albpetrol do t‟i 

shkaktohet deri tani një dëm prej 10,881,607 lekë. 

4. Për subjektin G.B ka dy kontrata furnizimi brenda së njëjtës periudhë: e datës 18.05.2018 

me afat deri me 18.05.2019 për sasinë 400 N/m³ gaz në muaj, si dhe e datës 24.10.2018 po 

me afat një vjeçar.  

5. Sipas të dhënave nga QASHNG Patos nga 26 kontratat e shitjes së gazit të vitit 2018, 23 

prej tyre nuk kanë paguar në Albpetrol SHA 20% të vlerës së kontratës në momentin e 

lidhjes, në zbatim të nenit 4 të kontratës, duke rrezikuar krahas të tjerave krijimin e 

detyrimeve debitorë dhe abuzimin me kontratën. 

6. Në vitin 2019 janë aktive 19 kontrata, 16 nga të cilat vazhdojnë të furnizohen edhe pse 

kanë detyrime të papaguara për gazin e furnizuar, në një kohë që në zbatim të kontratës, 

furnizuesit i ka lindur e drejta të zgjidhë menjëherë kontratën, kur blerësi nuk paguan 

detyrimin brenda 30 ditëve. 

7. Nga zbatimi i kontratave të shitjes së gazit për vitin 2018 dhe janar-qershor 2019 është 

krijuar detyrimi i pa likuiduar prej 10,770,442 lekë, e cila përbën dëm ekonomik për 

Albpetrol SHA. 
 

Situata: Albpetrol SHA në aktivitetin e saj prodhon dhe shet gaz subjekteve të ndryshme 

private si furra buke, baxho, punime qeramike etj. Për periudhën objekt auditimi (01.08.2018-

30.06.2019) shitja e gazit bëhet nëpërmjet QASHNG Patos, bazuar në kontratat e furnizimit 

të nënshkruara për furnizuesin Albpetrol SHA nga përfaqësuesi ligjor z. K.B dhe përfaqësuesi 

ligjor i blerësit. Në vitin 2018 janë nënshkruar 26 kontrata: 6 prej të cilave me datë 

5.10.2018; 19 të tjera me 24.10.2018 dhe një kontratë me datë 5.11.2018 me subjektin 

“A.O.&G.” SHPK, të gjitha me afat një vjeçar dhe në sasi të ndryshme sipas subjekteve 
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blerëse. Sipas programit të zhvillimit ekonomik të shoqërisë Albpetrol çmimi për shitjen e 

gazit është përcaktuar 50 lekë për N/m³.  

a) Gjatë shqyrtimit të 25 kontratave, ato të datës 5.10.2018 dhe 24.10.2018 rezulton se nga 5 

fletë gjithsej që ka secila kontratë, fleta 2 është vetëm me firmën e blerësit, gjë që të çon në 

dyshimin e arsyeshëm se kontratat kanë pasur ndërhyrje në zëvendësimin e saj, pasi për këtë 

fletë mungon firma e përfaqësuesit ligjor të Albpetrol SHA z. K.B, i cili është liruar nga 

detyra e administratorit me datë 05.03.2019. Duhet theksuar se në fletën 2, në pikën 2.2 është 

përcaktuar çmimi i shitjes prej 50 lekë për N/m³, si dhe faturimi nga QASHNG Patos është 

bërë me këtë çmim. Mungesa e nënshkrimit të fletës 2 të kontratave nga përfaqësuesi ligjor i 

Albpetrol ngarkon me përgjegjësi ish Administratorin e Albpetrol SHA z. K.B.  

b) Kontrata e furnizimit me gaz për subjektin “A.O.&G.” SHPK është kopje e datës 

05.11.2018 me afat një vjeçar për sasinë mujore 25,000 N/m³, me 5 fletë nga të cilat 4 vetëm 

me firmën e përfaqësuesit ligjor të blerësit A.P, ndërsa fleta e fundit me firmat e përfaqësuesit 

ligjor të furnizuesit Albpetrol SHA z. K.B dhe të blerësit “A.O.&G.” SHPK. Në pikën 2.2 të 

nenit 2 të kësaj kontrate është përcaktuar çmimi i shitjes prej 50 lekë për 1000 N/m³, pra 

49,95 lekë për N/m³ më pak se sa përcaktimi i çmimit të shitjes në Programin ekonomik të 

Albpetrol SHA. Duhet theksuar se QASHNG Patos i ka lëshuar faturat tatimore me çmimin 

50 lekë për N/m³ sipas përcaktimit në Programin ekonomik, por subjekti ka likuiduar vetëm 

faturën e parë me vlerë 2,148,000 lekë dhe ka refuzuar pagesën e faturave për muajt në vijim, 

me pretendimin e çmimit që nuk është sipas kontratës së nënshkruar. Sipas shkresës datë 

10.05.2019 të Drejtorit të QASHNG, cilësohet se nga ana e këtij subjekti është refuzuar 

firmosja e faturës për muajin prill 2019, pasi sipas komunikimit verbal nuk pajtohen me 

çmimin. Sipas QASHNG ky blerës vazhdon të furnizohet edhe pse nuk i pranon faturat me 

këtë çmim. Në këtë mënyrë, nga nënshkrimi i kësaj kontrate me çmim 49.95 lekë për N/m³ 

më pak se sa përcaktimi i çmimit të shitjes në Programin ekonomik të Albpetrol SHA, deri 

më datë 30.06.2019 shoqërisë do t‟i shkaktohet një dëm prej 10,881,607 lekë (217,850 N/m³ 

X 49.95 lekë N/m³). Në kuptimin e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, miratuar me 

ligjin nr.7850, datë 29.07.1994 i ndryshuar, neni 690 “Kontrata e lidhur rregullisht ka forcën 

e ligjit për palët”, duke ngarkuar me përgjegjësi ish Administratorin e Albpetrol SHA z. K.B 

në cilësinë e nënshkruesit të çmimit si përfaqësues ligjor i furnizuesit. 

c. Në QASHNG Patos u gjetën dy kontrata për të njëjtin subjekt G.B: një kontratë furnizimi e 

datës 18.05.2018 me afat deri me 18.05.2019 për sasinë 400 N/m³ gaz në muaj; si dhe 

kontrata e datës 24.10.2018 po me afat një vjeçar. Sipas dokumentacionit të QASHNG Patos, 

ky subjekt ka paguar 20% të vlerës me datë 22.05.2018, pra për kontratën e parë, por që 

specialistët e financës pohuan se në fuqi është ajo e datës 24.10.2018, si dhe nuk është 

furnizuar në vitin 2019. Për lidhjen e një kontrate tjetër brenda një afati kontraktor të 

mëparshëm, ngarkohet me përgjegjësi ish Administratori i Albpetrol SHA z. K.B.  

d. Sipas të dhënave nga QASHNG Patos nga 26 kontratat e mësipërme, 23 prej tyre 

(blerësve) nuk kanë paguar në Albpetrol SHA 20% të vlerës së kontratës në momentin e 

lidhjes, në kundërshtim me përcaktimet e nenit 4-Të drejtat dhe detyrimet e blerësit, pika 4.2 

e kësaj kontrate, shumë e cila e cila çlirohet në fund të periudhës së kontratës.  

Këtu evidentohet dhe një mangësi në shprehjen eksplicite të kontratës lidhur me pagesën e 

vlerës së 20% të saj, konfiskimi i së cilës është lidhur vetëm me rastin kur blerësi iu shet gaz 

subjekteve të tjera pa miratimin e furnizuesit (pika 4.6 e nenit 4 të kontratës), pra pa përfshirë 

drejtpërdrejtë rastin e mospagesës së gazit  të furnizuar.  

Për sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi ish Administratori i Albpetrol SHA z. K.B.  

e. Sipas të dhënave nga QASHNG Patos nga zbatimi i kontratave të shitjes së gazit për vitin 

2018 dhe janar-qershor 2019 është krijuar detyrimi i pa likuiduar prej 10,770,442 lekë, e cila 
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përbën dëm ekonomik për Albpetrol SHA. Në vitin 2019 janë aktive 19 kontrata, 16 nga të 

cilat vazhdojnë të furnizohen edhe pse kanë detyrime të papaguara për gazin e furnizuar. 

Referuar krijimit të këtyre detyrimeve debitorë dhe vazhdimit të furnizimit, bazuar në pikën 

6.1 të nenit 6 të kontratës, furnizuesit i ka lindur e drejta të zgjidhë menjëherë kontratën, pasi 

blerësi nuk ka paguar detyrimin brenda 30 ditëve, duke ngarkuar me përgjegjësi Drejtorin e 

QASHNG Patos z. E.M në cilësinë e zbatuesit të kontratës.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: Z. K.B me detyrë 

Administrator deri me datën 05.03.2019 në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të furnizuesit me 

gaz të Albpetrol SHA në nënshkrimin e kontratave të furnizimit me gaz, si dhe  

Z. E.M me detyrë Drejtor i QASHNG, në cilësinë e zbatuesit të kontratave të furnizimit me 

gaz edhe në kushtet e moslikuidimit të faturave përkatëse nga subjekte të ndryshme, në 

kundërshtim me përcaktimet në kontratë. 
 

 

Kriteri: - Kontratat e shitjes së gazit të vitit 2018; 

- Zbatimi i kontratave të shitjes së gazit 2018 deri më 30.06.2019; 

- Dokumentacioni financiar përkatës  
 

Ndikimi/Efekti: Vlera prej 10,770,442 lekë, e cila përfaqëson detyrime të pa likuiduara nga 

kontratat e gazit për vitin 2018 dhe janar-qershor 2019, llogaritur me çmimin e shitjes sipas 

përcaktimit në programin ekonomik, por që mund të shndërrohet në humbje nga vendosja e 

çmimit më të ulët në kontratën e furnizimit të gazit për subjektin “A.O.&G.” SHPK, 

konsiderohet si dëm ekonomik shkaktuar buxhetit e Albpetrol SHA. 
 

Shkaku: Nga veprimet dhe mosveprimet e Administratorit dhe të Drejtorit të QASHNG në 

përputhje me kërkesat ligjore të kontratave te shitjes se gazit dhe çmimit të për caktuar në 

programin ekonomik të zhvillimit të Albpetrol SHA. 
 

Rëndësia: E lartë 
 

Rekomandime: 1. Administratori i Albpetrol SHA të marrë masat e nevojshme për të 

analizuar dhe nxjerrë përgjegjësitë dhe kthimin në kushte ligjore të kontratave për shitjen e 

gazit, duke kërkuar pagesën prej 20 % të vlerës së kontratës. sipas përcaktimeve në këtë 

dokument ligjor. 

Brenda datës 30.10.2019  

 

2. Administratori i Albpetrol SHA të rinegociojë dhe të vërë në kushte ligjore kontratën e 

furnizimit me gaz për subjektin “A.O.&G.” SHPK, duke vendosur çmimi i shitjes prej 50 

lekë për N/m³, sipas përcaktimit të këtij çmimi të shitjes në Programin ekonomik të Albpetrol 

SHA.  

Brenda datës 30.10.2019 
 

3. Administratori i Albpetrol SHA dhe Drejtori i QASHNG Patos të marrin masa për të velur 

detyrimet debitore prej 10,770,442 lekë, duke nisur nga zgjidhja e kontratës dhe deri në 

procedim gjyqësor. 

Menjë herë 

 

- Mbi auditimin e ushtruar mbi zbatimin e procedurës së prokurimit “Ndërtim 

tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17, në sektorin Cakran-Mollaj”. 
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1. Fondi limit është përllogaritur me mangësi.  

 

Situata: Fondi limit për procedurën e prokurimit “Ndërtim tubacioni magjistral grupi Ca38-

Ca17, në sektorin Cakran-Mollaj” është përllogaritur me vlerë 16,879,993 lekë. Kontrata  

është nënshkruar me vlerë 15,537,751 lekë pa TVSH, me diferencë  

Në preventivin e përgatitur nga z. A.B është përllogaritur pesha e tubit me parametra (Dn 

168.3 mm, spesor 6.3 mm, gjatësi 2728 mm), në sasinë 77.2 ton, ndërkohë që nga ribërja e 

llogaritjeve pesha përkatëse rezulton 68.6 ton. Në preventivin e sistemit është hedhur 

tubacion me spesor 7.1 mm, por në specifikimet teknike (sitemi elektronik i prokurimeve), 

përsëri është përcaktuar tubacion më spesor 6.3 mm. Çmimi i paraqitur në ofertë për zërin e 

mësipërm është 185,857 lekë për ton. Në këto kushte, është parashikuar më tepër vlera 

1,292,408 lekë [(77.2-68.6) ton x 150,280 lekë]. Fondi limit i përllogaritur rezulton me vlerë 

15,587,585 lekë. Duke qenë se oferta e shpallur fituese është më e vogël se fondi limit i 

rillogaritur, vlera e mësipërme konsiderohet efekt negativ financiar. 

Ngarkohen me përgjegjësi z. K.S dhe z. A.B. 

Kriteri: VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manuelave teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dha analizave teknike të tyre, pika 1. 

Ndikimi/efekti: Është parashikuar më tepër vlera 1,292,408 lekë, vlerë e cila përbën efekt 

negativ financiar. 

Shkaku: Analiza të çmimeve të punimeve jashtë referencës së manualeve teknike dhe pa 

dokumentacion justifikues. 

Rëndësia: E lartë. 

-Rekomandim:- Nga ana e komisionit të përllogaritjes së fondit limit duhet të vendosen 

referenca të bazuara në koston reale, për blerjen e shërbimeve, mallrave dhe punimeve, me 

kosto sa më të përshtatshme në interes të institucionit. Sa i përket vlerës 1,292,408 lekë, gjatë 

zbatimit të kontratës, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve duhet të bëhen verifikimet e 

nevojshme në lidhje me dimensionet e tubacioneve të furnizuara dhe analizimit të efekteve që 

kanë ardhur si pasojë e mos përcaktimit të saktë të dimensionit të tubave në specifikime 

teknike dhe preventiv. 

 

2. KVO nuk ka vlerësuar siç duhet dokumentacionin e ofertave të OE.  

 

Situata: Në tender kanë marrë pjesë 7 OE, nga të cilët për mungesë dokumentacioni janë 

skualifikuar 6 OE. Është shpallur fitues OE “B.” SHPK me vlerë oferte 15,537,751 lekë. Nga 

verifikimi i dokumentacionit në sistemin elektronik të APP rezulton se BOE “H.” SHPK dhe 

“Sh. A.” SHPK janë skualifikuar me argumentin: “Nuk ka paraqitur dokumentacion për të 

gjitha mjetet e kërkuara sipas pikës 2.3, kapaciteti teknik, germa d”. Nuk është cilësuar se 

cila nga makineritë nuk është në përputhje me dokumentet e tenderit.  

Në makineritë e paraqitura nga OE “B.” SHPK, autoboti është një kamion me një cisternë të 

vendosur mbi kamion, por jo autobot. 

Nga auditimi i dokumentacionit në rrugë elektronike rezulton se BOE “‟H.‟ dhe „Sh. A.‟” 

SHPK, kanë paraqitur dokumentacion të rregullt për të gjitha makineritë sipas kërkesave të 

dokumenteve të tenderit dhe në këto kushte ky OE duhet të kualifikohej dhe të propozohej 

për nënshkrimin e kontratës.  

Diferenca e ofertës së paraqitur nga BOE “‟H.‟ dhe „Sh. A‟” SHPK, me ofertën e paraqitur 

nga OE fitues “B.” SHPK, me vlerë 2,523,484 lekë (15,537,751 lekë-13,014,267 lekë), 

përbën dëm ekonomik. 
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Nga ballafaqimi i realizuar me z. B.L datë 29.07.2019, në cilësinë e kryetarit të komisionit 

pretendohet se: 

- Operatori Ekonomik “H.” SHPK nuk ka paraqitur automjet me vinç. 

- Gjeneratori i paraqitur nuk ka faturë tatimore. 

- OE ka paraqitur vetëm një motosaldatrice nga dy të kërkuara. 

Nga rishqyrtimi i dokumentacionit rezulton se automjeti i paraqitur është me vinc, kjo e 

vërtetuar nga fotografitë, por dhe nga dokumentacioni i mjetit. OE ka paraqitur automjetin 

me targë AA., dokumenti i pronësisë të të cilit me nr. FR., lëshuar me datë 30.04.2014 nga 

DPSHTRR Fier, e paraqet me përshkrimin “kamion me vinç të montuar”. 

Sa i përket gjeneratorëve, OE ka paraqitur kontratën noteriale nr. 11238 rep, nr. 3718 kol të të 

datës 27.12.2005, për blerjen e dy gjeneratorëve, nga subjekti shitës z. V.D. 

Sa i përket motosaldatriceve theksojmë se, OE ka paraqitur një motosaldatrice të blerë me 

faturë tatimore nr. 21..., 2 motosaldatrice sipas deklaratës noteriale nr. 9122 Rep. datë 

06.08.2009, shoqëruar me faturë tatimore blerje nr. 02143234, datë 31.05.2009. Në këtë 

faturë janë përfshirë gjithashtu dy saldatrice me oksigjen. 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, neni 46, pika 1. 

Ndikimi/efekti: Vlera 2,523,484 lekë, e cila përfaqëson diferencën ndërmjet ofertës së 

paraqitur nga OE fitues dhe OE skualifikuar padrejtësisht përbën dëm ekonomik. 

Shkaku: Mos shqyrtimi i saktë i dokumentacionit të paraqitur nga OE, pjesëmarrëse në 

tender. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga “Albpetrol”SHA, të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

2,523,484 lekë, nga anëtarët e KVO z. B.L, znj. R.G dhe z. S.H, për skualifikim dhe 

kualifikim të padrejtë të OE. 

Ngarkohet me përgjegjësi KVO e përbërë nga z. B.L, znj. R.G dhe z. S.H. 

 

3. Dokumentacioni teknik i hartuar me mangësi.  

 

Situata: Kontrata e punimeve civile është nënshkruar me nr. 12653/11, datë 06.05.2019, me 

OE “B.” SHPK me vlerë 18,645,301 lekë. Për mbikëqyrjen e punimeve është përzgjedhur 

Shoqëria “R.” SHPK. 

Afati i përfundimit të punimeve është përcaktuar 90 ditë, ose 3 muaj. 

Në preventivin dhe në specifikimet teknike të përgatitura nga z. A.B është përllogaritur pesha 

e tubit me parametra (Dn 168.3 mm, spesor 6.3 mm, gjatësi 2728mm), në sasinë 77.2 ton, 

ndërkohë që nga ribërja e llogaritjeve pesha përkatëse rezulton 68.6 ton. Në preventivin e 

sistemit është hedhur tubacion me spesor 7.1 mm, por në specifikimet teknike (sistemi 

elektronik i prokurimeve), përsëri është përcaktuar tubacion më spesor 6.3 mm. 

Në nenin 26, pika 4 të kontratës përcaktohet: “Autoriteti Kontraktor do të refuzojë çdo punim 

që nuk e kalon testimin dhe/ose inspektimin ose nuk është konformë specifikimeve teknike 

dhe kushteve të kërkuara në zbatimin e kontratës”. 

Kriteri: Neni 26, pika 4 e kontratës. 

Ndikimi/efekti: Efekti përllogaritet pas verifikimit nga ana e Mbikëqyrësit të Punimeve të 

tubacioneve të furnizuara nga kontraktori. 

Shkaku: Mangësi në hartimin e dokumentacionit teknik. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Mbikëqyrësi i punimeve të verifikojë me korrektësi materialet që janë 

furnizuar apo do të furnizohen nga Kontraktori, për realizimin e punimeve, në mënyrë që të 
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përcaktojë spesorin (trashësinë e parapeteve të tubacioneve), dhe efektet e mundshme në 

peshën e tubacioneve. 

Për veprimet e më sipërme ngarkohet me përgjegjësi z. K.S dhe z. A.B. 

 

- Mbi auditimin e ushtruar për zbatimin e procedurës së prokurimit “Blerje kabull 

fuqie”. 

 

1. Materialet e furnizuara, jo të gjitha janë në përputhje me specifikimet teknike. 

 

Situata: Komisioni teknik për kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të mallit objekt kontrate 

është ngritur sipas Urdhrit nr. 12881/13, datë 05.04.2019, i përbërë nga z. V.Xh, z. L.I dhe z. 

A.C. 

Me datë 13.06.2019, u verifikuan materialet e furnizuara në magazinën e QFT. Nga 

verifikimi rezultoi se nuk ishte furnizuar kabulli i tensionit të mesëm sipas zërit 22 “Kabëll 

TM 3 x 50/6 kv”, në gjatësisë 100 ml. Në vend të këtij kabulli, kontraktori ka bërë furnizimin 

me kabull me një fije, i cili jo vetëm nuk i përshtatet specifikimeve, por nuk kryen qëllimin e 

përcaktuar.  

Anëtarët e Komisionit të Marrjes në dorëzim kanë paraqitur vërejtjet sipas shkresës nr. 7421 

prot., datë 07.08.2019. 

Kriteri: Specifikimet teknike të kontratës. 

Ndikimi/efekti: Vlera 156,000 lekë [(100 ml x 1,300 lekë) + TVSH], është përfituar 

padrejtësisht nga Kontraktori “V.” SHPK dhe përbën dëm ekonomik. 

Shkaku: Mos verifikim i saktë i materialeve. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: “Albpetrol” SHA Patos, të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

156,000 lekë, nga Kontraktori “V.” SHPK, vlerë e cila është përfituar padrejtësisht, si pasojë 

e furnizimeve jo në përputhje me specifikimet teknike. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi z. V.Xh, z. L.I dhe z. 

A.C. 

 

Mbi zbatimin e kontratës “Rehabilitim i sistemit të injektimit të ujrave në stacionet, 

puset, grupet e prodhimit, Gorisht-Kocul”. 

 

2. Mbikëqyrësi i punimeve nuk ka zbatuar detyrimet sipas kontratës.  

 

Situata: Mbikëqyrësi i punimeve Shoqëria “V.I” SHPK, nuk ka ndjekur punimet sipas 

përcaktimeve kontraktore. 

- Megjithëse konstatohet që punimet nuk janë realizuar sipas grafikut kohor, nuk ka asnjë 

dokument nga mbikëqyrësi i punimeve i cili të vërtetojë shqyrtimin e ndonjë pretendimi të 

mundshëm të kontraktorit për vonesa të shkaktuara nga përgjegjësia e autoritetit kontraktor, 

apo vonesa që vijnë si pasojë e mos angazhimit të kontraktorit sipas kontratës. 

- Nuk ka dokumentacion të paraqitur nga mbikëqyrësi i punimeve mbi volumet e realizuara 

(librezë masash), megjithëse është kryer volumi më i madh i punimeve, prova apo testime të 

materialeve të përdoruara në objekt. Nuk rezulton të jenë realizuar pagesa, megjithëse nga 

dokumentacioni konstatohet se janë përgatitur dy situacione të pjesshme. 
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- Nuk është mbajtur ditar, nga i cili mund të vërtetohet koha e konsumuar në objekt në 

realizimin e punimeve. 

- Nuk disponohen procesverbale të punimeve që bëhen të padukshme (të maskuara). 

- Nuk ka instruksione urdhra me shkrim. 

- Nuk ka dokumentacion të mbikëqyrësit të punimeve për verifikim të defekteve, pezullime të 

mundshme të punimeve. 

- Nuk është formësuar dosja teknike e objektit, ku pasqyrohen të gjitha aktet e mbajtura gjatë 

zbatimit të objektit, që nga akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, urdhra të ndryshëm, 

kundërshtitë dhe kontradiktat e lindura gjatë punës, ndërprerje të punimeve nëse ka dhe 

shkaqet që kanë çuar në këto ndërprerje, relacione teknike, si dhe të gjitha rrethanat e 

nevojshme për të dhënë kuadrin e plotë të të gjitha fazave të zbatimit të punimeve. 

Kriteri: Ligjin nr. 8402, datë 19.10.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar Neni 7. 

Udhëzimin nr. 3 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, 

Kreu I, Pika 7, Pika 9, 10, 11, 13, 14, 17. 

Ndikimi/efekti: Mangësi në hartimin e dokumentacionit të dosjes teknike. 

Shkaku: Mos ndjekja e të gjitha fazave të zbatimit të kontratës nga ana e mbikëqyrësit të 

punimeve. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: “Albpetrol” SHA, të monitorojë dhe kërkojë nga mbikëqyrësit e punimeve 

ndjekjen e zbatimit të kontratave dhe plotësimin e dosjeve teknike të objekteve. Nga ana e 

mbikëqyrësve të punimeve të verifikohen punimet e zbatuara, të shqyrtohet dokumentacioni i 

paraqitur nga kontraktorët me synim realizimin e punimeve në përputhje të plotë me 

përcaktimet kontraktore. 

Ngarkohet me përgjegjësi Mbikëqyrësi i punimeve Shoqëria “V.I”. 

 

- Mbi  zbatimin e kontratës “Zëvendësime të pjesshme të linjave magjistrale të 

transportit të fluidit nga sektorët e prodhimit në stacionin e dekantimit, Gorisht”. 

 

2. Mbikëqyrësi i punimeve nuk ka zbatuar detyrimet sipas kontratës.  

 

Situata: Kontrata e punimeve civile “Zëvendësime të pjesshme të linjave magjistrale të 

transportit të fluidit nga sektorët e prodhimit në stacionin e dekantimit, Gorisht”, është 

nënshkruar me nr. 7401/14, datë  31.10.2018, me Operatorin Ekonomik “B.” SHPK, me vlerë 

10,223,160 lekë.  

Mbikëqyrësi i punimeve Shoqëria “R.” SHPK me administrator z. Riza Shpati nuk ka ndjekur 

punimet sipas përcaktimeve kontraktore. 

Pavarësisht se janë konstatuar defekte, material jo në përputhje me specifikimet teknike, nuk 

rezulton asnjë dokument që vërteton njoftimet për kontraktorin për shmangie nga përcaktimet 

kontraktore. 

- Megjithëse konstatohet që punimet nuk janë realizuar sipas grafikut kohor, nuk ka asnjë 

dokument nga mbikëqyrësi i punimeve i cili të vërtetojë shqyrtimin e ndonjë pretendimi të 

mundshëm të kontraktorit për vonesa të shkaktuara nga përgjegjësia e autoritetit kontraktor, 

apo vonesa që vijnë si pasojë e mos angazhimit të kontraktorit sipas kontratës. 

- Nuk ka dokumentacion të paraqitur nga mbikëqyrësi i punimeve mbi volumet e realizuara 

(librezë masash), megjithëse është kryer volumi më i madh i punimeve, prova apo testime të 

materialeve të përdoruara në objekt. Nuk rezulton të jenë realizuar pagesa, megjithëse nga 

dokumentacioni konstatohet se janë përgatitur dy situacione të pjesshme. 
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- Nuk është mbajtur ditar, nga i cili mund të vërtetohet koha e konsumuar në objekt në 

realizimin e punimeve. 

- Nuk disponohen procesverbale të punimeve që bëhen të padukshme (të maskuara). 

- Nuk ka instruksione urdhra me shkrim. 

- Nuk ka dokumentacion të mbikëqyrësit të punimeve për verifikim të defekteve, pezullime të 

mundshme të punimeve. 

- Nuk është formësuar dosja teknike e objektit, ku pasqyrohen të gjitha aktet e mbajtura gjatë 

zbatimit të objektit, që nga akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, urdhra të ndryshëm, 

kundërshtitë dhe kontradiktat e lindura gjatë punës, ndërprerje të punimeve nëse ka dhe 

shkaqet që kanë çuar në këto ndërprerje, relacione teknike, si dhe të gjitha rrethanat e 

nevojshme për të dhënë kuadrin e plotë të të gjitha fazave të zbatimit të punimeve. 

Kriteri: Ligjin nr. 8402, datë 19.10.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar Neni 7. 

Udhëzimin nr. 3 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, 

Kreu I, Pika 7, Pika 9, 10, 11, 13, 14, 17. 

Ndikimi/efekti: Mangësi në hartimin e dokumentacionit të dosjes teknike. 

Shkaku: Mos ndjekja e të gjitha fazave të zbatimit të kontratës nga ana e mbikëqyrësit të 

punimeve. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: “Albpetrol” SHA, të monitorojë dhe kërkojë nga mbikëqyrësit e punimeve 

ndjekjen e zbatimit të kontratave dhe plotësimin e dosjeve teknike të objekteve. Nga ana e 

mbikëqyrësve të punimeve të verifikohen punimet e zbatuara, të shqyrtohet dokumentacioni i 

paraqitur nga kontraktorët me synim realizimin e punimeve në përputhje të plotë me 

përcaktimet kontraktore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Mbikëqyrësi i 

punimeve Shoqëria Shoqëria “R.” SHPK. 

 

- Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e Kontratës së furnizimit “Blerje pompa 

centrifugale për QEMNG”. 

 

1. Janë kolauduar dhe marrë në dorëzim pajisje të cilat nuk plotësojnë specifikimet 

teknike të kërkuara si dhe jo në afatin kontraktor. 

 

Situata: Kontrata e furnizimit është nënshkruar me OE “Q. S.” SHPK me datë 07.11.2018, 

me vlerë 2,292,000 lekë. Afati i zbatimit është përcaktuar 20 ditë. 

Për marrjen në dorëzim të pompave, sipas Urdhrit të administratorit nr. 12334 prot., datë 

07.11.2018, është ngritur komisioni i përbërë nga z. S.Z, z. I.I, z. A.C, z. E.B, z. V.Sh, z. 

V.Xh, z. Festim Hoxha, z. V.F dhe z. Dh.C. 

Për marrjen në dorëzim, me datë 21.01.2019, është mbajtur një akt teknik i cili është 

nënshkruar nga 5 anëtarë, ndërsa 4 të tjerë kanë paraqitur vërejtje. Bazuar në këtë akt, 

komisionit i është bërë e mundur verifikimi i pompave me datë 08.01.2019, ose 10 ditë me 

vonesë. Sa më sipër, bazuar në nenin 9 të kontratës, Kontraktori “Q.S.” duhet të penalizohej 

për vonesa në dorëzim me vlerë 77,200 lekë (1,930,000 lekë x 4/1000 x 10 ditë). 

Anëtarët e komisionit të cilët nuk kanë nënshkruar aktin kanë paraqitur vërejtjet si më poshtë: 

- Pompat nuk janë origjinale. 

- Ka ndërhyrje në skemën e lidhjes së tyre. 

- Ka vibrime të duzë dhe uji nuk ka njëtrajtshmëri. 

- Largësia e hedhjes është e vogël. 
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- Pompa e autobotit është montuar ulët. 

Nisur nga vërejtjet e paraqitura, anëtarët e komisionit z. S.Z, z. I.I, z. A.C, z. E.B, z. V.Sh, në 

kushtet kur është identifikuar që automjetet kane qenë në gatishmëri dhe kanë realizuar me 

sukses fikje të zjarrit, duke funksionuar më mirë se mjetet e tjera, kanë vendosur: 

- Shtyrjen e kohës së testimit të pajisjeve me 3 muaj. 

- Realizimin e një marrëveshje me kontraktorit për një garanci 2 vjeçare. 

- Në marrëveshje të përcaktohet që kontraktori ka detyrim që të kthejë skemën e montimit 

sipas pompave origjinale, nëse kërkohet nga autoriteti kontraktor. 

 

Me datë 16.04.2019, është nënshkruar një marrëveshje ndërmjet Kontraktorit “Q.S.” SHPK 

dhe Kryetarit të komisionit Teknik z. S.Z, me përcaktimet: 

-Për çdo defekt të konstatuar gjatë shfrytëzimit të pompave (zjarrfikëse dhe autobot), 

kontraktori është i detyruar që të realizojë riparimin ose zëvendësimin e tyre me të reja. 

- Nisur nga rëndësia që kanë këto dy mjete teknologjike, riparimi i pompave duhet të 

realizohet në një kohë sa më të shkurtër. 

- Me kërkesë nga QEMNG Patos, kontraktori duhet të kthejë skemën e montimit të pompave 

për ta kthyer sipas origjinalit. 

Me nënshkrimin e marrëveshjes së mësipërme, është hartuar akti teknik i cili është 

nënshkruar nga z. S.Z, z. I.I, z. A.C, z. E.B, z. V.Sh. 

Bazuar në dokumentacionin në dispozicion, pompat janë bërë hyrje në magazinën e QFMT 

Patos, me nr. 34, datë 16.04.2019. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit të pagesave rezulton se deri në momentin e auditimit nuk 

janë realizuar pagesa për furnizimin si më sipër. Nga ana e Komisionit nuk duhet të pranohej 

mall i cili nuk plotëson të dhënat e specifikimeve teknike.  

Me datë 12.07.2019, në lidhje me sa më sipër u ballafaquan faktet me z. V.Sh, i cili 

pretendon se: 

- Komisioni fillestar përbëhej nga 3 anëtarë, por duke qenë se pati padakordësi, nga ana e 

Administratorit komisioni u bë me 9 anëtarë. 

- Zjarrfikëset janë prodhim i vitit 1978 dhe nuk është i mundur gjetja e pompave sipas 

prodhimit, por gjithsesi nga ana e kontraktorit është bërë përshtatja e tyre për funksionim 

normal. 

- Duke qenë se disa anëtarë të komisionit nuk ishin dakord, i është kërkuar kontraktorit të 

garantoje funksionimin për dy vite, si dhe t‟i përgjigjet të gjitha kërkesave të Albpetrol. 

Me shkresë nr. 7425 prot., datë 07.08.2019 dhe bashkëngjitur, anëtarët e komisionit kanë 

paraqitur pretendimet të cilat janë të njëjta sipas trajtimeve në aktkonstatim, si për anëtarët 

të cilët kanë nënshkruar aktin e kolauditimi, po ashtu edhe për anëtarët të cilët kanë 

pretendime në lidhje me specifikimet teknike të pajisjeve të furnizuara. 

Kriteri: Specifikimet teknike të kontratës. 

Ndikimi/efekti: Duhet të përcaktohet pas ngritjes së një komisionit tjetër. 

Shkaku: Mos analizimi siç duhet i shkaqeve dhe pasojave nga anëtarët e komisionit të 

kolauditimit. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: “Albpetrol” SHA Patos, të caktojë një komision me specialistë dhe pa 

pjesëmarrjen e anëtarëve aktualë, për verifikimin e saktësisë së pajisjeve të furnizuara, 

funksionit të tyre dhe përshtatjen me specifikimet teknike, duke marrë edhe në konsideratë 

vështirësitë që mund të lindin në të ardhmen për rinovimin e tyre. Gjithashtu të nxirren 
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përgjegjësitë për mos realizimin e plotë të detyrave të lëna për komisionin e kolauditimit dhe 

marrjes në dorëzim. Likuidimi i kontratës të bëhet vetëm pas përfundimit të këtij procesi. 

 

Ngarkohen me përgjegjësi anëtarët e komisionit të kolaudimit z. S.Z, z. I.I, z. A.C, z. E.B, z. 

V.Sh, z. V.Xh, z. F.H, z. V.F dhe z. Dh.C. 

 

- Mbi auditimin e procedurës së prokurimit “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode” dhe “Zhvillim dhe mirëmbajtje të 

infrastrukturës mbështetëse të sistemeve IT”, 

 

1. Specifikime teknike të cilat kanë ulur konkurencën. 

 

Situata: Nga auditimi i specifikimeve teknike për dy procedurëat e prokurimit në fushën e 

teknologjisë së informacionit, saktësisht “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode” dhe “Zhvillim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës 

mbështetëse të sistemeve IT”, u konstatua se janë hartuar në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi janë përdorur terma dhe kritere të 

cilat kanë ulur numrin e mundshëm të operatorëve ekonomik pjesëmarrës. Këto veprime 

ngarkojnë me përgjegjësi R.L dhe R.Sh, në cilësinë e hartuesve të specifikimeve teknike. 

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Pjesëmarrje e ulët e operatorëve ekonomik në këto procedura prokurimi. 

Shkaku: Kritere në të cilat kufizojnë pjesëmarrjen e OE. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Albpetrol SHA në vijimësi t‟i kushtojë vëmendje maksimale hartimit të 

specifikimeve dhe kritereve të pjesëmarrjes në procedurat e prokurimit publik, me qëllim 

pjesëmarrjen masive të operatorëve ekonomik duke përfituar vlera sa më ekonomike për 

zbatimin e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit. 

 

2. Mangësi në zbatimin e kontratës 

 

Situata: Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode”, u programi nuk disponon elemntët “Two-factor 

Authentication”, “mundësi kontrolli për të detyruar krijimin e passwrdeve komplekse” dhe 

“mundësi rikuperimi të llogarisë nëpërmjet instruksioneve të dërguara automatikisht nga 

sistemi me email”, në kundërshtim me pikat 4.1.4.a.i, 4.1.4.a.iv.4 dhe 4.1.4.a.iv.8 të 

specifikimeve teknike të kërkuara.  

Për marrjen në dorëzim të sistemit në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, duke mos qënë në përputhje të plotë me kërkesat, mban 

përgjegjësi grupi i marrjes në dorëzim G.L, Sh.H dhe R.Sh. 

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Programi nuk i përmush kriteret e vendosura. 

Shkaku: OE nuk i ka pëmbushur plotësisht kërkesat e programit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Albpetrol SHA t‟i kërkojë bashkimit i OE “K.” shpk, “S&T M.D” shpk dhe 

“S. A.” shpk plotësimin e mangësive të sistemit “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode”, pasi aktualisht ky program është brenda 

periudhës së garancisë. 
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Në përgjigje të observacionit me nr. 8477 prot., datë 17.09.2019 për procedurën e prokurimit 

me objekt “Program kompjuterik për menaxhimin e magazinave dhe pajisja e tyre”, të 

dërguar nga G.L, R.Sh dhe Sh.H, sqarojmë si më poshtë: 

Në observacion citohet se  

“Pika 4.1.4.a.iv.4 është funksionale, sistemi ka mundësi kontrolli për krijimin e passëordeve 

komplekse”. 

Nga sa më sipër,  ky element i përmendur, nuk është konsideruar në asnjë moment si i 

rregullueshëm, por është konsideruar i pazbatuar deri në periudhën e auditimit të zhvilluar. 

Konstatime e bëra vlejnë deri datën 31.07.2019, datë kur është mbyllur auditimit. Por, për aq 

kohë sa mangësitë e trajtuara janë konstatuar fizikisht/verbalisht, observacionet nuk mund të 

merren në konsideratë nga grupi i auditimit, vetëm me paraqitjen e screnshot-eve. Për 

pranimin e këtyre observacioneve, do të ishtë i nevojshëm një riverifikim i sistemit, veprim i 

cili është objekt i verifikimit të zbatimit të rekomandimeve. 

 

 

3. Zëra të panevojshëm për realizimin e kontratës. 

 

Situata: Nga verifikimi analitik i zërave të specifikimeve teknike të kontratws “Zhvillim dhe 

mirëmbajtje të infrastrukturës mbështetëse të sistemeve IT”, u konstatua: 

- Pika 2.1 “Garanci për suport për EMC Storage ekzistues” dhe pika 2.2 “Garanci për suport 

për Cisco Servers dhe pajisjet Cisco Networking ekzistuese”, janë të pabazuara ligjërisht. 

Suporti për pajisjet hardwer-ike nuk janë të parashikuara në legjislacionet e sistemeve të 

informacionit. Në opinion të grupit të auditimit, ky zë nuk duhej të ishte parashikuar. Për 

pasojë vlera totale e dy zërave të mësipërm 2,593,959 lekë pa TVSH përbën përdorim pa 

efektivitet të fondeve. 

- Pikat 4.1 “Dizajni i ri, zhvillim dhe migrim i përmbajtjes aktuale të faqes Web” dhe pika 4.2 

“Shërbim instalimi dhe konfigurimi të software dhe hardware” janë llogaritur mbi bazë 

ditore, saktësisht 20 ditë x vlerën përkatëse ditore në lekë. Në opinion të grupit të auditimit, 

këto dy pika duhet të jenë “Lump Sum”, pasi nuk mund të llogariten në sasi ditore. Për pasojë 

vlera totale e dy zërave të mësipërm 1,939,180 lekë pa TVSH përbën përdorim pa 

efektivitet të fondeve. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi R.L, në cilësinë e personit të ngarkuar për 

hartimin e specifikimeve teknike. 

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Përdorim pa ekonomicitet, efikasitet dhe eficience të fondeve në vlerën 

4,533,139 lekë. 

Shkaku: Vendosja e zërave të panevojshëm për realizimin e kontratës 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Nga Administratori i Albpetrol SHA të analizohet vlera 4,533,139 lekë, e cila 

për Albpetrol SHA përbën përdorim pa ekonomicitet, efikasitet dhe eficience të fondeve, si 

dhe të marrë masat që në vijimësi të tregohet kujdes maksimal në prokurimin e zërave të 

kontratave në fushën e teknologjisë së informacionit. 

 

- Mbi auditimin e procedures së prokurimit “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode”. 

 

1. Mangësi në zbatimin e kontratës 
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Situata: Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Zhvillim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës 

mbështetëse të sistemeve IT, u konstatua faqja Web nuk disponon elementin “Modul 

aplikimesh online”, si dhe nuk ka funksional elementin “Modul kontakti online”, në 

kundërshtim me specifikimet teknike të kërkuara. Gjithashtu faqja Web-i rezultoi i pasigurt 

tek shfletuesi Mozilla. Gjithashtu sistemi “Menaxhimi i problemeve të pajisjeve informatike, 

teknologjike dhe të prodhimit me anë të një sistemi “Help desk””, nuk disponon elementet 

“Ndërfaqja e chatit të mos mbyllet kur hapet një dritare tjetër, pra duhet të jetë dritare me 

prioritet në mënyrë që të informojë userin në çdo çast”, “Të krijojë grupe chatesh”, si dhe nuk 

krijon raporte dhe nuk ështe i aksesueshëm në shfletuesin “Internet explorer”, në kundërshtim 

me pikat 4.1, 5.5, 5.3 dhe 9 të specifikimeve teknike. 

Për marrjen në dorëzim të sistemit, duke mos qënë në përputhje të plotë me kërkesat, mban 

përgjegjësi grupi i marrjes në dorëzim G.L, B.H dhe R.L. 

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 

Ndikimi/efekti: Programi nuk i përmush kriteret e vendosura. 

Shkaku: OE nuk i ka pëmbushur plotësisht kërkesat e programit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Albpetrol SHA t‟i kërkojë bashkimit i OE “K.” shpk dhe “S. A.” shpk 

plotësimin e mangësive të sistemit “Program kompjuterik për menaxhimin e magazinave dhe 

pajisja e tyre me barcode”, pasi aktualisht ky program është brenda periudhës së garancisë. 

 

Në përgjigje të observacionit me nr. 8476 prot., datë 17.09.2019 për procedurën e prokurimit 

me objekt “Zhvillim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës mbështetëse të sistemeve IT”, të 

dërguar nga R.L, G.L dhe B.H, sqarojmë si më poshtë: 

Në observacion citohet se  

“-Web ka të aplikueshme “Modulin e aplikimit” dhe “Modiulin e kontaktit on-line”. 

- Web hapet në 3 shfletuesit më të përdorur. Rezulton i sigurt në https://. 

-Sistemi është në gjendje të krijojë grupe chatesh në dritare të veçanta, duke hapur dritarja e 

re pa u mbyllur dritarja tjetër. 

-Sistemi shfaq raporte”. 

Nga sa më sipër, të gjithë elementët e përmendur, nuk janë konsideruar në asnjë moment si të 

pa rregullueshëm, por janë konsideruar të pazbatuar deri në periudhën e auditimit të 

zhvilluar. Konstatime e bëra vlejnë deri datën 31.07.2019, datë kur është mbyllur auditimit. 

Por, për aq kohë sa mangësitë e trajtuara janë konstatuar fizikisht/verbalisht, observacionet 

nuk mund të merren në konsideratë nga grupi i auditimit, vetëm me paraqitjen e screnshot-

eve. Për pranimin e këtyre observacioneve, do të ishtë i nevojshëm një riverifikim i sistemit 

dhe Web-it, veprim i cili është objekt i verifikimit të zbatimit të rekomandimeve. 

 

 

2. Sistemi “Program kompjuterik për menaxhimin e magazinave dhe pajisja e tyre me 

barcode” nuk është vënë në përdorim nga stafi i Albpetrol. 

 

Situata: Aktualisht sistemi “Program kompjuterik për menaxhimin e magazinave dhe 

pajisja e tyre me barcode” nuk përdoret nga stafi i Albpetrol. Veprimet e hyrje daljeve të 

aseteve vazhdojnë të kryhen njësoj si para marrjes së sistemit, manualisht. Situata e krijuar në 

lidhje me mosvënien në përdorimit të sistemit, nuk e justifikon investimin e bërë prej 

19,550,000 lekë pa TVSH. Si pasojë e mospërdorimit të sistemit, e gjithë vlera e shpenzuar 

për këtë sistem përbën përdorim pa efektivitet të fondeve. 

Kriteri: Ligji Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar. 
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Ndikimi/efekti: Përdorim pa ekonomicitet, efikasitet dhe eficience të fondeve në vlerën 

19,550,000 lekë. 

Shkaku: Mosvënia në përdorim e sistemit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Administratori dhe stafi i Alpetrol SHA të marrë masat për vënien në 

përdorim të sistemit “Program kompjuterik për menaxhimin e magazinave dhe pajisja e tyre 

me barcode”, i cili i ka kushtuar shoqërisë 19,550,000 lekë. 

 

III. 9 Mbi zbatimin e procedurave të ankandeve për shitjen e naftës bruto etj. 

 

Për auditimin e ushtruar mbi zbatimin e Ankandit Publik “Shitje skrapi 2018”. 

 

1. Dokumentacioni i ofertuesit fitues në ankand ka mangësi. 

 

Situata: Njoftimi i fituesit është botuar në Buletinin e APP nr. 52, datë 31.12.2018. Me OE të 

shpallur fitues “Shijaku” SHPK është negociuar nënshkrimi i kontratës, pas pranimit të rritjes 

së ofertës me hapin përkatës në masën 3 %.  

Nga verifikimi i dokumentacionit të paraqitur nga OE “Shijaku” SHPK rezulton se ka 

mangësi si më poshtë: 

- Në listëpagesa ka 4 saldatorë me kodin përkatës 7212.09, por nuk ka paraqitur 

dokumentacion në lidhje me përgatitjen profesionale. 

Kriteri: DSA pika 2.3.c “Kapaciteti teknik”. 

Ndikimi/efekti: Nuk ka patur efekte, pasi kontrata është realizuar me sukses. 

Shkaku: Mos verifikimi i të gjithë dokumentacionit të ofertës e operatorit ekonomik fitues. 

Rëndësia: E ulët. 

Rekomandime: Komisioni i shitjes në ankand duhet të verifikojë me detaje dokumentacionin 

e paraqitur nga OE si ato financiare ashtu dhe teknike, për të mundësuar lidhjen e kontratave 

me operatorë të cilët plotësojnë të gjitha kërkesat e ankandit si dhe kanë aftësitë financiare 

dhe teknike për realizimin me sukses të kontratave të shitjes. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi z. N.N, z. A.V, z. I.V, z. 

Th.M dhe z. F.S. 

 

IV. 10 Mbi zbatimin e detyrimeve të marrëveshjeve hidrokarbure të lidhura me 

kompanitë e huaja që operojnë në sektorin e kërkimit dhe nxjerrjes së hidrokarbureve. 

 

Mbi zbatimin e marrëveshjes hidrokarbure për zonën Patos-Marinëz 

 

1. Nuk zbatohet plani vjetor i operacioneve hidrokarbure  

 

Situata: Për periudhën janar-Dhjetor 2018 dhe Janar-mars 2019 (treguesit e 3 mujorit të dytë, 

kanë afat të paraqiten brenda 45 ditësh nga data e përfundimit), treguesit e marrëveshjes 

hidrokarbure paraqiten me devijime. Kontraktori ka një prodhim më të vogël se ai i miratuar 

në planin vjetor, por rezulton me rritje të të ardhurave në krahasim me planin vjetor. Për 

periudhën respektive, rezulton se prodhimi është më i lartë se programi i zhvillimit në sasinë 

395478 ton, ose në masën 16.7 %, ndërsa shpenzimet janë rritur me vlerë 15486 USD, ose në 

masën 13.8 %. Nëse marrin në konsideratë planet vjetore, prodhimi është rritur në sasinë 
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190330 ton, ose 3.1 %, ndërsa shpenzimet janë rritur me vlerë 155,024 USD ose në masën 

38.3 %.  

Arrihet në konkluzionin se shpenzimet nuk i përgjigjen rritjes së prodhimit, krahasuar me 

planin e zhvillimit po ashtu me planet vjetore. 

Nëse marrim në konsideratë vitin 2018, prodhimi është më i lartë se ai i parashikuar në planin 

e zhvillimit por më i ulët se plani vjetor, ndërkohë që shpenzimet janë shumë më të larta se në 

planin e zhvillimit, apo raportin vjetor të miratuar. Sa i përket vitit 2019, të dhënat janë vetëm 

për 3 mujorin e I
rë

. 

Kriteri: Në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure (plani i zhvillimit). 

Ndikimi/efekti: Pavarësisht se koeficienti R është afër 1, niveli i lartë i shpenzimeve të 

raportuara nuk krijon mundësinë e arritjes së fitimit i cili krahas vlerës financiare ndikon edhe 

në pjesën e Albpetrol nga ndarja e prodhimit nga 1 % në 3 %. 

Shkaku: Kontraktori në vazhdimësi ka paraqitur shpenzime më të larta se në planin e 

zhvillimit, ashtu dhe planet vjetore të miratuara, në shumicën e rasteve të pa argumentuara 

(trajtohet gjerësisht më poshtë). 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure pranë Albpetrol SHA, duhet të rrisë 

monitorimin e aktivitetit hidrokarbur të Kontraktorit në të gjitha aspektet, si duke i kërkuar 

respektimin e planit të miratuar, duke bërë inspektime të prodhimit faktik të puseve të naftës, 

marrjen pjesë në tenderët me vlerë mbi 2 milionë USD, inspektimin e makineri pajisje që 

furnizohen, sasinë e holluesit, ujin e përdorur etj., me synim rritjen e eficiencës së 

operacioneve hidrokarbure dhe rritjen e fitimit të Albpetrol por dhe Qeverisë nga kjo 

marrëveshje. 

 

  2. Kontraktori ka shlyer disa nga detyrimet, por ka mangësi në lidhje me përfitimin e 

Albpetrol në vlerë.  

 

Situata: Bazuar në të dhënat në dispozicion, për periudhën e zbatimit të marrëveshjes 

hidrokarbure janë krijuar detyrime për pjesën e prodhimit PPE dhe ASP duke filluar nga viti 

2011. Bazuar në çmimet e shitjes së naftës nga Kontraktori dhe çmimet e shitjes në momentin 

e likuidimit të këtyre sasive, Albpetrol SHA, ka pësuar humbje me vlerë 6,670,842 USD, 

nga të cilat për vitin 2018, afërsisht 1,741,840 USD. Kjo vjen si pasojë e likuidimit të naftës 

brut jo në periudhën e lindjes së detyrimit, periudhë në të cilën çmimet e naftës brut në bursa 

ishin të favorshme (po ashtu çmimet me të cilat Kontraktori i ka shitur këto sasi), krahasuar 

me çmimet me të cilat është shitur kjo naftë e likuiduar për llogari të Albpetrol në vitet e 

fundit (2017-2018, periudhë në të cilën Kontraktori ka dhënë për Albpetrol sasinë 50.8 mijë 

ton nga detyrimet e viteve të mëparshme). Sasia e mësipërme është likuiduar në natyrë, pasi 

kontraktori nuk ka pranuar të shlyejë detyrimet në vlerë. 

- Kontraktori deri në fund të vitit 2018, i ka detyrim Albpetrol Sasinë 31,629 ton naftë brut, e 

cila është krijuar kryesisht në vitin 2011. Sa i përket kësaj sasie është hapur një proces 

arbitrazhi, i cili nuk ka përfunduar ende. 

Për vitin 2019 është rritur detyrimi për sasinë 150.23 ton, ose shprehur në vlerë (çmimi 

dhjetor 2018), në shumën 49,580 USD.  

Kriteri: Në marrëveshjen hidrokarbure nuk është parashikuar mundësia e krijimit të 

detyrimeve nga Kontraktori, rrjedhimisht as sanksione për veprime të tilla. 

Ndikimi/efekti: Si pasojë e krijimit të detyrimeve për sasinë e naftës pjesë e Albpetrol dhe 

shlyerjes së tyre në natyrë, nga krahasimi i çmimit të shitjes në periudhë e krijimit të tyre me 
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çmimin në momentin e likuidimit janë krijuar të ardhura të munguara për Albpetrol me vlerë 

6,670,842 USD. 

Për vitin 2019 është krijuar një detyrim i ri për sasinë e naftës brut pjesë e Albpetrol në sasinë 

150.23 ton ose bazuar në çmimin e shitjes fund viti 2018, në vlerë 49,580 USD. 

Shkaku: Mos korrektësi i Kontraktorit për shlyerjen e detyrimit sipas përcaktimit në 

marrëveshje. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure pranë Albpetrol SHA, duhet të 

kërkojë në mënyrë të vazhdueshme nga Kontraktori në marrëveshje, shlyerjen e detyrimeve 

përkatëse. T‟i kërkohet Kontraktorit të shlyejë dëmin me vlerë 6,670,842 USD ndaj 

Albpetrol, pasi vonesa ka ardhur për arsye të vetë Kontraktorit. 

  

 3. Nga ana e Kontraktorit, në llogaritë kosto hidrokarbure, janë përshirë shpenzime 

në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure. 

 

Situata: Albpetrol SHA me shkresë nr. 2847 prot., datë 29.03.2019, i është drejtuar 

Kontraktorit dhe për dijeni Ministrisë dhe AKBN, në lidhje me auditimin e llogarive të 

Kontraktorit për raportet 3-mujore nr. 1, 2, 3 dhe 4 të vitit 2015, realizuar sipas njoftimit për 

auditim nr. 701 prot., datë 08.01.2018. Bazuar në këtë shkresë, i është kërkuar kontraktorit 

zbritja nga kostot hidrokarbure të vlerës 97,981,667 USD. 

Bazuar në nenin 25 “Auditet” të Marrëveshjes Hidrokarbure, Albpetrol SHA ka zhvilluar 

procesin e auditimit të njoftuar me shkresën nr. 7601 prot., datë 15.11.2017, me Lëndë 

“Njoftim fillim proces auditimi për periudhën Q1, Q2, Q3 2017”. 

Nga auditimi ka rezultuar që për periudhën janar-shtator 2017, janë përfshirë në kosto 

hidrokarbure shpenzime në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure me vlerë 46,211,029 

USD. 

Shpenzimet e përfshira në kosto hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshjen, kanë të bëjnë 

kryesisht me: 

Materiale të cilat nuk janë përdorur por deklarohen gjendje magazinimi. 

Shpenzime administrative mbi 250,000 USD, jashtë vendit. 

Përfshirja në konsto hidrokarbure dëmshpërblimi për zgjidhjen e e konfliktit me një kompani 

tjetër (trajtuar edhe në auditin e KLSH 2016). 

Shpenzime transport mbi buxhetin e miratuar. 

Detyrimet të ndërsjella të Kontraktorit me nënkontraktorë si A. dhe D. 

Shpenzime për qira toke, pagesa për shërbime të pa përfshira në kontratat me të tretë, pa 

dokumentacion justifikues etj. 

Pas zbritjes së kostove hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshjen me vlerë 144,192,696 

USD (97,981,667 USD + 46,211,029 USD), koeficienti R rezulton mbi 1 dhe bazuar në 

Nenin 9.2 të Marrëveshjes Hidrokarbure, kontraktori (duke zbritur vetëm vlerën e mësipërme, 

pasi vlera të tjera janë në proces arbitrazhi), i detyrohet buxhetit të shtetit vlerën 17,214,348 

USD [(3,330,433,000-3,296,004,304)/2]. Po ashtu, Kontraktori i detyrohet Albpetrol masën 3 

% të prodhimit dhe jo 1 %, e cila pas llogaritjeve rezulton në sasinë  82372 ton [(33323.5 + 

7862.7) ton x 2], e cila referuar çmimit në bursë për vitin 2018 shprehur në vlerë 27,185,231 

USD (82372 ton x 330.03 USD/ton). 

Sa më sipër, vlera 44,399,579 USD (17,214,348 USD + 25,237,256), përbën të ardhura të 

munguara për buxhetin e shtetit dhe buxhetin e shoqërisë. 

Nga ana e Albpetrol janë audituar edhe llogaritë kosto hidrokarbure të kontraktorit për 3 

mujorin e 4 të vitit 2017. 
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Kriteri: Në marrëveshjen hidrokarbure Neni 9.2. 

Ndikimi/efekti: Pa llogaritur çështje të cilat janë në proces arbitrazhi, kontraktori i detyrohet 

buxhetit të shtetit vlerën 17,214,348 USD e cila ka të bëjë me 50 % të fitimit të krijuar pas 

rillogaritjes së koeficientit R. 

Për rritje të sasisë së prodhimit nga 1 % në 3 % (pas zbritjes së shpenzimeve të pa njohura), 

Kontraktori i detyrohet Albpetrol sasinë  82372 ton, ose në vlerë 27,185,231 USD (82372 ton 

x 330.03 USD/ton). 

Shkaku: Përfshirja në kostot hidrokarbure të shpenzimeve të cilat nuk janë në përputhje me 

marrëveshjen hidrokarbure. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Albpetrol SHA, duhet t‟i kërkojnë Kontraktorit zbritjen e shpenzimeve të 

përfshira në kostot hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshje hidrokarbure me vlerë 

144,192,696 USD. Pas zbritjes së kësaj vlere (duke shtuar edhe shpenzimet për 3 mujorin e 4 

të vitit 2017), të rillogaritet Koeficienti R, i cili për gjysmën e fitimit të krijuar i detyrohet 

Qeverisë Shqiptare vlerën 17,214,348 USD dhe “Albpetrol” SHA sasinë 82372 ton naftë 

brut, ose vlerën 27,185,231 USD. 

Nga ana e Albpetrol SHA, të merren masa për auditimin e llogarive të kostos hidrokarbure të 

raportuara nga Kontraktori edhe për vitin 2018 dhe në vazhdimësi. 

  

  4. Kontraktori nuk raporton saktë mbi sasinë e prodhimit të puseve gjithashtu janë 

krijuar probleme mjedisore gjatë zbatimit të operacioneve të prodhimit të naftës brut.  

 

Situata: Nga ana e Drejtorisë hidrokarbure pranë Albpetrol, është ngritur një grup pune i 

përbërë nga z. F.E dhe z. O.G për monitorimin e operacioneve hidrokarbure pranë stacionit 

Fier-Hub. Marrja e kampioneve është marrë në datat 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 dhe 

27.08.2018. Bazuar në relacionin nr. 10297 prot., datë 23.10.2018, janë marrë mostra të cilat 

janë analizuar në laboratorët e Albpetrol SHA, të cilat janë analizuar për përcaktimin e 

densitetit dhe sasisë së ujit në përmbajtje. 

Rezultatet e analizave janë krahasuar me të dhënat e Kontraktorit dhe ka rezultuar një 

diferencë në sasinë 87.9 ton, për periudhën e matjes 6 ditore. 

Në lidhje me problematikat mjedisore (gropat ekologjike), është ngritur grupi i punës i 

përbërë nga z. D.S, z. E.Sh, z. J.S dhe z. A.K. Janë inspektuar gropat ekologjike nr. 1, 2, 5, 6 

dhe 8, nga ku ka rezultuar se: 

- Në gropën ekologjike 1 dhe 2 nuk janë marrë masa për përpunimin e mbetjeve. 

- Në gropën 5 është ndërprerë procesi intensiv për trajtimin e mbetjeve të ngurta, të ndotura 

me hidrokarbure. 

- Gjeomembrana e gropës ekologjike nr. 6, ka pësuar dëmtime dhe është ngritur në formë 

flluske. 

Kriteri: Marrëveshja Hidrokarbure.  

Ndikimi/efekti: Ndotja nga nafta brut ka krijuar probleme të theksuara për bujqësinë, jetesën 

e banorëve për dhe më gjerë. Nga ana e Kontraktorit nuk bëhen matje të sakta të prodhimit 

nga puset. 

Shkaku: Mos korrektësi i Kontraktorit për shlyerjen e detyrimit sipas përcaktimit në 

marrëveshje. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure pranë Albpetrol SHA, duhet të 

ushtrojë inspektime të vazhdueshme në operacionet hidrokarbure të Kontraktorit, si për sa i 
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përket sasisë faktike të prodhimit të puseve, ashtu edhe për aspekte të tjera që kanë të bëjnë 

me çështje mjedisore etj. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

z. K.B me detyrë administrator deri me datë 15.03.2019. 

z. D.S, në cilësinë e Drejtorit të Marrëveshjeve Hidrokarbure, për periudhën e auditimit (deri 

mars 2019). 

 

Mbi zbatimin e marrëveshjes hidrokarbure me Kompaninë “Sh.I Ltd”. 

 

1. Nuk zbatohet plani vjetor i operacioneve hidrokarbure  

 

Situata: Kontraktori nuk ka zbatuar planet vjetore të miratuara. Për vitin 2018, prodhimi 

është realizuar në sasinë 1634.7 ton, ndërkohë që parashikimi ishte në sasinë 6677.4, ose 

realizuar në masën 24.4 %. Krahasimisht edhe të ardhurat janë realizuar me diferencë, nga 

parashikimi me vlerë 1,675 mijë USD është realizuar me vlerë 504.7 mijë USD. 

Kriteri: Në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure (plani i zhvillimit). 

Ndikimi/efekti: Si pasojë e mos respektimit të planit të zhvillimit, por edhe planeve vjetore 

të miratuara, koeficienti R nuk do të bëhet 1 në periudhën e parashikuar, duke u shoqëruar me 

humbje si për buxhetin e shtetit, ashtu dhe për buxhetin e Albpetrol SHA. 

Shkaku: Kontraktori në vazhdimësi ka paraqitur shpenzime më të larta se në planin e 

zhvillimit, ashtu dhe planet vjetore të miratuara, në shumicën e rasteve të pa argumentuara. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure pranë Albpetrol SHA, duhet të 

monitorojë aktivitetin hidrokarbur të Kontraktorit në të gjitha aspektet, si duke i kërkuar 

respektimin e planit të miratuar, duke bërë inspektime të prodhimit faktik të puseve të naftës, 

marrjen pjesë në tenderët me vlerë mbi 2 milionë USD, inspektimin e makineri pajisje që 

furnizohen, sasinë e holluesit, ujin e përdorur etj., me synim rritjen e eficiencës së 

operacioneve hidrokarbure dhe rritjen e fitimit të Albpetrol por dhe Qeverisë nga kjo 

marrëveshje. 

 

  2. Kontraktori ka krijuar detyrime për sasinë naftë brut si dhe për bonus trajnimi, 

parashikuar në marrëveshje.  

 

Situata: Kontraktori në vazhdimësi ka krijuar detyrime ndaj Albpetrol për sasinë e naftës 

brut, nga ndarja e prodhimit. Deri në fund të 3 mujorit I, të vitit 2019, kontraktori i detyrohet 

Albpetrol SHA sasinë 81.59 ton naftë brut, ose shprehur në vlerë në shumën 26,929 USD. 

Bazuar në shkresën e Albpetrol nr. 5630/2 prot., datë 12.06.2019, rezulton se Kontraktori i 

detyrohet Albpetrol për llogari të bonuseve të trajnimit vjetor vlerën 151,586 USD, vlerë e 

cila duhet të shpenzohet nga Kontraktori për interes të Albpetrol. 

Kriteri: Në marrëveshjen hidrokarbure nuk është parashikuar mundësia e krijimit të 

detyrimeve nga Kontraktori, rrjedhimisht as sanksione për veprime të tilla. 

Ndikimi/efekti: Kontraktori i detyrohet Albpetrol sasinë e naftës brut 81.59 ton ose vlerë 

26,929 USD.  

Shkaku: Mos korrektësi i Kontraktorit për shlyerjen e detyrimit sipas përcaktimit në 

marrëveshje. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Albpetrol SHA, duhet të kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme nga 

Kontraktori në marrëveshje, shlyerjen e detyrimeve përkatëse. T‟i kërkohet Kontraktorit të 
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shlyejë dëmin me sasi 81,59 ton naftë brut, ose vlerë 26,929 USD USD si dhe bonus trajnimi 

me vlerë 151,586 USD. 

 

  3. Nga ana e Kontraktorit, në llogaritë kosto hidrokarbure, janë përshirë shpenzime 

në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure. 

 

Situata: Nga ana e Albpetrol është realizuar auditim i llogarive të kostos hidrokarbure për 

vitin 2017. Auditimi është njoftuar me shkresë nr. 3665 prot., datë 24.04.2018. Po me këtë 

shkresë është kërkuar zbritja e shpenzimeve të përfshira në kosto hidrokarbure si më poshtë: 

Fatura pagese pa asnjë dokumentacion. 

Fatura për raporte monitorimi, ndërkohë që nuk ka raporte të tilla. 

Fatura shërbimi pa asnjë kontratë të nënshkruar. 

Fatura furnizim hekuri, furnizim i cili nuk është i përfshirë në kontratën përkatëse etj. 

Kontraktori ka përfshirë në kostot hidrokarbure shpenzime në kundërshtim me marrëveshjen 

hidrokarbure me vlerë 351,514 USD, vlerë e cila duhet të zbritet nga kjo llogari, duke 

rishikuar koeficientin R. Për transaksionet e deklaruara nuk mbahet dokumentacion si dhe 

konstatohet se përfshihen elementë të cilët nuk janë të përcaktuara në kontratat me 

nënkontraktorët për shërbime të ndryshme, veprime në kundërshtim me Shtojcën B, Pika 2.1, 

të ndryshuar, të marrëveshjes hidrokarbure. 

Kriteri: Shtojcën B, Pika 2.1, të ndryshuar, të marrëveshjes hidrokarbure. 

Ndikimi/efekti: Kontraktori ka përshirë shpenzime në kostot hidrokarbure në kundërshtim 

me marrëveshjen hidrokarbure me vlerë 351,514 USD, duke zvogëluar artificialisht 

koeficientin R. 

Shkaku: Përfshirja në kostot hidrokarbure të shpenzimeve të cilat nuk janë në përputhje me 

marrëveshjen hidrokarbure. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Albpetrol SHA, duhet t‟i kërkojnë Kontraktorit zbritjen e shpenzimeve të 

përfshira në kostot hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshje hidrokarbure me vlerë 

351,514 USD dhe rillogaritjen e koeficientit R. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

z. K.B, në cilësinë e administratorit deri në mars 2019. 

z. D.S, në cilësinë e Drejtorit të Marrëveshjeve Hidrokarbure, për periudhën e auditimit (deri 

mars 2019). 

 

-Për  zbatimin e marrëveshjeve hidrokarbure për vendburimin Ballsh-Hekal me 

kontraktorin “A.O&G.” SHA  dhe për vendburimin Visokë me kontraktor “T.S” SHA 

 

Titulli i Gjetjes: Marrëveshjet hidrokarbure kanë krijuar deficite në përmbushjen e 

detyrimeve për PPE dhe PPA në periudhat e fundit gjithsej në vlerën prej 2,580,737 USD të 

ardhura të munguara, përkatësisht për “A.O&G.” SHA 2,435218 USD dhe “T.S” SHA në 

vlerën 145,519 USD, duke shkaktuar probleme serioze në ecurinë ekonomiko-financiare të 

shoqërisë; 

2. Kontraktori “A.O&G.” SHA nuk respekton afatin në dorëzimin e raporteve mujore dhe 

progres-raporteve tremujore, sipas përcaktimeve në Marrëveshjen Hidrokarbure; Ka devijime 

të theksuara të Programit dhe buxhetit vjetor nga ato të Planit të Zhvillimit, si dhe realizimi i i 

tyre është i nivelit të ulët, duke ndikuar që faktori R˂1 jashtë çdo lloj parashikimi dhe me 

pasoja për përfitimin publik nga shfrytëzimi i pasurive natyrore të vendit. Gjithashtu vërehet 
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se nuk ka një lidhje të fortë shpenzime-prodhim hidrokarbure duke bërë që marrëveshjet 

hidrokarbure të vazhdojnë të jenë vulnerabël. 

3. Nga auditimet e Albpetrol SHA për zbatimin e marrëveshjes për vendburimin Ballsh-

Hekal me kontraktorin “A.O&G.”  SHA, ka rezultuar se nuk do të njihen shpenzimet e kësaj 

periudhe në vlerën totale prej 416,560 USD si shpenzime të rimbursueshme, të cilat do të 

ndikojnë në rillogaritjen e faktorit R; 

4. Kontraktori T.O.S SHA ka detyrime financiare të papaguara për shërbimet e ofruara nga 

Albpetrol SHA deri më 31.03.2019 në vlerën prej 58,809,774 lekë, lidhur me shërbimet me 

agregate, faturat e energjisë elektrike etj. 

5. Marrëveshja hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin 

Gorisht – Kocul e cila është rimarrë në administrim nga Albpetrol SHA në vitin 2017, nga 

inventarizimi rezulton se mungojnë asete në vlerën prej 65,634,660 lekë; 

 

Situata: I. Për vendburimin Ballsh-Hekal me kontraktorin “A.O&G.”  SHA 

Marrëveshja hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin 

Ballsh Hekal është nënshkruar me datë 19.07.2007 ndërmjet Albpetrol SHA dhe S.O&G.l, në 

të cilën e para (Albpetrol SHA) është palë në Licence Marrëveshjen e datës 04.07.2007. Sipas 

përcaktimeve të nenit 9 të marrëveshjes- Pjesa e Albpetrolit dhe mbulimi i kostove, pika 9.2 

është përcaktuar që nafta e disponueshme do të ndahet bazuar në faktorin R.  

Duhet theksuar se me datë 02.05.2018 janë transferuar të drejtat dhe detyrimet nga T.A Ltd 

(ish S.O&G) tek “A.O&G.”  SHA nëpërmjet një instrument transferimi. 

I.1 Sipas të dhënave të Albpetrol SHA në periudhën tremujori i tretë 2018 – tremujori i parë 

2019 (mungojnë të dhënat për tremujorin e dytë 2019 i cili është pjesë e periudhës së 

auditimit) janë 8018 ton naftë brut që “A.O&G.”  SHA i detyrohet Albpetrol SHA për 

Prodhimin Para Ekzistues (PPE) dhe Pjesa e Prodhimit për Albpetrol-in (PPA). Kjo sasi 

prodhimi përfaqëson vlerën prej 2,435,218 USD të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për 

Albpetrol SHA për një pjesë të periudhës së auditimit. Veç kësaj, detyrimet progresive deri 

në tremujorin e parë 2019 rezultojnë të jenë 8178 ton, pra gjë që tregon se këto detyrime janë 

krijuar pothuajse plotësisht kohët e fundit. 

I.2 Sipas komunikimit me Drejtorinë e Marrëveshjeve Hidrokarbure “A.O&G.”  SHA nuk 

respekton afatin në dorëzimin e raporteve mujore dhe progres-raporteve tremujore, sipas 

përcaktimeve në Marrëveshjen Hidrokarbure, neni 4.2 që për raportet tremujore është 45 dite 

nga fundi i çdo tremujori kalendarik. 

I.3 Veç sa më sipër, konstatohet se nga ana e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore 

(AKBN) dhe Albpetrol SHA nuk janë respektuar (miratuar) kuotat e vjetore të prodhimit në 

Programet vjetore buxhetore sipas atyre të parashikuara në planin e zhvillimit, duke bërë që 

kjo kontratë koncesionare të mos jetë me fitim (R˃1) edhe pas 10 vjetësh nga shfrytëzimi i 

fushës naftëmbajtëse Ballsh- Hekal (pasi dy vjet ka qenë në periudhë vlerësimi). Kjo do të 

thotë se 0˂ R ˂1.0 dhe 98% e prodhimit nga kjo marrëveshje vazhdon të shkojë për mbulimin 

e kostove të kontraktorit “A.O&G.”  SHA. 

Konstatohet se planet vjetore të miratuara në buxhet për prodhimin e naftës brut sipas kësaj 

marrëveshje hidrokarbure janë midis 29 dhe 60% të atyre të paraqitura në programin e 

zhvillimit sipas të cilit i është akorduar vendburimi për shfrytëzim. Një veprim i tillë ka 

pasoja të konsiderueshme në ekonominë kombëtare në lidhje me të ardhurat që sigurohen nga 

shfrytëzimi i vendburimeve natyrore të vendit tonë. Për më tepër që konstatohet një 

mosrealizimi i theksuar edhe i këtyre të fundit nga 29% në 70.5% në tremujorin e parë të vitit 

2019, duke shfaqur mungesë përgjegjësie nga ana e kontraktorit, por edhe nga institucionet 

shqiptare si AKBN dhe Albpetrol SHA, si në miratimin e planeve të zhvillimit, programeve 
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vjetore ashtu edhe në monitorimin e realizimit të tyre. Një veprimtari e tillë është në 

kundërshtim me pikën 8.3 të Marrëveshjes Hidrokarbure. 

I.4 Për më tepër që Programi i Punës dhe Buxheti për vitin 2019 i kësaj marrëveshjeje nuk 

është miratuar akoma, në kundërshtim me pikën 8.3 të marrëveshjes i cili përcakton se 90 ditë 

para vitit fiskal përgatitet dhe dorëzohet për aprovim në Komitetin Këshillimor dhe në rast të 

lindjes së ndonjë konflikti duhet t'i drejtohen Ekspertit.  

Sipas observacionit të subjektit të z. D.S të ardhur me shkresën nr.7417 prot., datë 

07.08.2019, kjo çështje është në konsultë dhe me Avokaturën e Shtetit. 

I.5 Nga ana e tjetër, në analizën e shpenzimeve vërehet një luhatje e theksuar pasi nga rreth 

50 % planifikim mesatar në planin e zhvillimit dhe programimin në buxhet, në tremujorin e I 

2019 ato janë 94 % dhe të realizuar ato vjetore janë nga 45-52 % dhe 170 % në tremujorin e 

katërt të vitit 2018, gjë që tregon se nuk kanë të njëjtën prirje me prodhimin dhe as nuk kanë 

lidhje të fortë: shpenzime-prodhim. 
 

Në marrëveshjet hidrokarbure, siç është përmendur në fillim, përcaktues në nivelin e 

përfitimeve nga shteti shqiptar është faktori R (raporti të ardhura/shpenzime). Duke analizuar 

në dinamikë konstatohet se faktori R në periudhën korrik 2007- tremujori i dytë 2018 ka 

lëvizur nga 0.2 (2011) në 0.42 (2010), ndërsa ka një prirje në rritje gjatë periudhës së 

auditimit nga 0.3 në 0.43, por akoma shumë larg R˃2, për të siguruar fitimet më të larta për 

Albpetrol SHA në zbatimin e kësaj marrëveshjeje prej 6 %. Sipas të dhënave të Albpetrol 

SHA mbi planin e zhvillimi, faktori R duhej të ishte 2.15 (pra më i madh se sa 2) që në vitin 

2014. Gjithashtu duhet theksuar se me mbulimin e kostove, pra R˃1 Albpetrol SHA do të 

merrte edhe 1/5 e “naftës fitim”, që sipas Planit të zhvillimit duhej të ishte arritur që para 6 

vitesh (në 2013) dhe nuk rezulton ndonjë parashikim real se kur mund te arrihen tregues të 

tillë me këtë ecuri të zbatimit të saj. 
 

Sipas protokollit të takimit të Komitetit Këshillimor të datës 25.01.2019 (i vetmi takim i 

paraqitur nga Albpetrol SHA për periudhën e audituar), konstatohet se përfaqësuesi i 

“A.O&G.” SHA ka refuzuar propozimin e Albpetrol SHA lidhur me rishikimin e Programit 

të punës dhe Buxhetin e vitit 2019, duke renditur problematikat e vazhdueshme sipas tyre 

mbi dorëzimin e aseteve jo në përputhje me Marrëveshjen Hidrokrabure (ankesi F, pika A), 

pasi është parashikuar në mënyrë të menjëhershme, për të cilën Albpetrol SHA është 

përgjigjur tre muaj me vonesë, duke shkaktuar për pasojë rritjen e kostos së hidrokarbureve; 

mosdorëzimi i impiantit të injektimit të ujit; mosdorëzimi i të gjithë dokumentacionit si plani 

i zhvillimit, planet e punës dhe buxhetet, raportet mujore dhe tremujore etj.; transferimi i 

lejeve mjedisore; mungesa e furnizimit me gaz në nivelin e duhur; furnizimit me energji 

elektrike, çështje të mosmarrëveshjeve me kontraktorin e mëparshëm etj. Për të gjitha çështjet 

e mësipërme nga ana e Albpetrol SHA nuk është konkluduar, pasi nga Administratori z. K.B 

është kërkuar kohë për dhënien e këtyre shpjegimeve. 
 

I.6 Sipas relacionit mbi operacionet hidrokarbure dhe mbi monitorimin e programit të punës 

dhe buxhetit të vitit 2018 të Drejtorisë së Marrëveshjeve Hidrokarbure, të datës 19.08.2018, 

me nr.1390 Prot., është monitoruar vendburimi Ballsh-Hekal në administrimin e kompanisë 

kontraktore “A.O&G.”  SHA. Në përfundim të relacionit vihet re që në rekomandime 

kërkohen informacione për çështje të përgjithshme si: rivënien në prodhim të të gjitha puseve, 

plan masash për uljen e ndotjes etj. Kjo tregon se veprimtaria e kontraktorit nuk është 

transparente ndaj Albpetrol SHA si dhe nuk është monitoruar siç duhet, në kushtet që 

Marrëveshja Hidrokarbure përcakton detyrim të kontraktorit për të informuar Albpetrolin për 

të gjitha aktivitetet që do të kryhen, neni 12-Të drejtat dhe detyrimet e palëve, pika 12.7. 



 

103 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Albpetrol” SHA Patos 

Ndërsa në relacionin e datës 13.02.2019 është rekomanduar për shtimin e kapaciteteve 

grumbulluese, mbajtja në prodhim e puseve aktive, investime në teknologjinë e nxjerrjes etj. 
 

I.7 Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion lidhur me auditimet e ushtruara nga 

Albpetrol SHA për zbatimin e kësaj marrëveshjeje, konstatohet se sipas shkresës nr.5250 

prot., datë 03.06.2019 për auditimin e vitit 2017 (sipas tremujorëve) është njoftuar me datë 

09.07.2018, dhe as me datë 24.01.2019 nga ana e kontraktorit nuk është vënë në dispozicion 

ky dokumentacion për këtë periudhë, edhe pas disa shkresave të herëpashershme. “A.O&G.”  

SHA ka ngritur pretendimin se nuk zotëron asnjë dokumentacion në lidhje me periudhën 

objekt auditimi. Në këto kushte, nëpërmjet kësaj shkrese Albpetrol ka njoftuar kontraktorin se 

nuk do të njihen shpenzimet e kësaj periudhe në vlerën totale prej 416,560 USD, të cilat do të 

ndikojnë në rillogaritjen e faktorit R. Në këto kushte Albpetrol SHA nuk ka zbatuar kërkesat 

e nenit 25 të Marrëveshjes.  

 

II. Për vendburimin Visokë me kontraktor “T.O” SHA 

Marrëveshja hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin 

Visokë është nënshkruar me datë 13.12.2008 ndërmjet Albpetrol SHA dhe I.V. Inc, në të 

cilën e para (Albpetrol SHA) është palë në Licence Marrëveshjen e datës 02.12.2008. 

Sipas përcaktimeve të nenit 9.2 nafta e disponueshme do të ndahet bazuar në faktorin R: në se 

R<1 pjesa e Albpetrolit është 1% e naftës së disponueshme, dhe pastaj kur R≥1 në intervale 

të ndryshme lëviz nga 2% deri në 6 % të saj, dhe për shkak të riskut në kryerjen e 

operacioneve hidrokarbure sipas kësaj marrëveshje, kontraktori titullohet për 100 % të naftës 

fitim. 

Më pas ka kaluar në “T.O.G” SHA dhe me shkresën nr.2247, datë 07.03.2019, AKBN ka 

njoftuar Albpetrol SHA se kjo kompani ka ndryshuar emrin në “T.S” SHA, e pasqyruar dhe 

në regjistrin tregtar të QKB. 

II.1 Megjithëse gjatë periudhës së auditimit (me përjashtim të tremujorit të dytë 2019 pasi 

mungojnë të dhënat) nga ana e T.O.S SHA është tejkaluar detyrimi për sasinë naftës që i 

detyrohet Albpetrol SHA, me përjashtim të tremujorit të katërt 2018 gjatë të cilit është krijuar 

një deficit prej 564.28 ton ose 145,519.42 USD, vazhdon të mbetet problem detyrimet 

progresive të cilat janë në shumën prej 5,344.21 ton dhe me vlerën aktuale prej 1,277,357.84 

USD e cila përbën të ardhura të munguara për Albpetrol SHA. Në fakt të ardhurat e 

munguara për Albpetrol SHA janë akoma më të larta, pasi deficitit i krijuar në periudhën 

2012-2016 e ka pasur çmimin mesatar 305.18 USD/ton nga 239.02 USD/ton në tremujorin e 

parë 2019.  
 

II.2 Njëlloj si edhe në marrëveshjet e tjera, ka devijime të theksuara të Programeve Vjetore 

për prodhimin të krahasuara me ato të parashikuara në Programet e zhvillimit që luhatet nga 

20 % në 12 % në tremujorin e parë 2019. Po ashtu dhe realizimi i këtyre të fundit (prodhimit 

sipas programeve vjetore) luhatet nga 60% në tremujorin e katërt 2018 në 78 % në tremujorin 

e parë 2019. 
 

II.3 Para rishikimit të Planit të zhvillimit faktori R≥1 duhej të ishte që në vitin 2012 dhe sipas 

amendimit nuk ka parashikime, por që në tremujorin e tretë 2019 duhej të arrinte 0.51 dhe në 

fakt është 0.37, ndonëse treguesi më i mirë është arritur që në vitin 2011.  
 

II.4 Sipas relacionit mbi operacionet hidrokarbure dhe mbi monitorimin e programit të punës 

dhe buxhetit të vitit 2018 të Drejtorisë së Marrëveshjeve Hidrokarbure, të datës 13.02.2019 

me 1392 prot., është monitoruar vendburimi Visokë në administrimin e kompanisë 
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kontraktore “T.O.G” SHA, duke i kërkuar kontraktorit marrjen e masave të menjhershme për 

zhvillimin e vendburimit. Në këtë mënyrë shfaqet shqetësimi i Albpetrol SHA mbi rrezikun e 

përmbushjes së detyrimeve të kontraktorit për zbatimin e kësaj kontrate. 

II.5 Veç sa më sipër, sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion, konstatohet se 

kontraktori T.O.S SHA ka detyrime financiare të papaguara për shërbimet e ofruara nga 

Albpetrol SHA deri më 31.03.2019 në vlerën prej 58,809,774 lekë (ose 538,748 USD me 

kursin zyrtar të Bankës së Shqipërisë me datë 26.07.2019 prej 109.16 lekë për USD), lidhur 

me shërbimet me agregatë, faturat e energjisë elektrike etj. 

Krijimi i këtyre detyrimeve ngarkon me përgjegjësi Administratorin, Drejtoritë e Financës 

dhe atë Juridike, të cilët kanë lejuar ofrimin e shërbimeve kontraktorëve të marrëveshjeve 

hidrokarbure, pa kryer pagesat periodike përkatëse.   
 

II.6 Gjatë periudhës objekt auditimi, Komiteti këshillimor është mbledhur me datë 

14.12.2018, gjatë të cilit është miratuar Plani i punës dhe Buxheti 2019 sipas draftit të 

përmirësuar dhe si pjesë e Planit të zhvillimit 25 vjeçar të rishikuar. Në relacionin përkatës 

cilësohet midis të tjerave se nga puset horizontale rendimenti i prodhimit të parashikuar ishte 

prej 5 ton në ditë dhe aktualisht jepet mesatarisht 1 ton në ditë, duke sjellë si pasojë që faktori 

R të jete ende në nivele të ulta mesatarisht 0.35. Është rënë dakord për shtyrjen e Planit te 

rishikuar 25 vjeçar. Gjatë vitit 2018 janë konstatuar nivele të ulta të investimeve prej 0.2 

milion, për shkak të shpimeve horizontale jo rezultative; konstatohet tendencë rënie prodhimi 

në dhjetor 2018 duke shfaqur një korrelacion të zhdrejtë investime/prodhim; përfaqësuesit e 

Albpetrol Sha kanë ngritur dhe çështjen e detyrimeve të saj ndaj Albpetrolit; konstatohet se 

nuk janë reflektuar dy auditet e fundit dhe kërkohet te reflektohen në fund të 2018.    

 

III. Mbi inventarizimet e aseteve të marrëveshjeve hidrokarbure në statusin e ndërprerjes së 

aktivitetit. 

Sipas të dhënave të Albpetrol SHA Marrëveshja hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e 

hidrokarbureve në vendburimin Gorisht - Kocul e nënshkruar me datë 09.09.2007 ndërmjet 

Albpetrol SHA dhe S.O&G. L. është në statusin e ndërprerjes dhe është rimarrë në 

administrim nga Albpetrol SHA në vitin 2017. QPN Gorisht ka kryer ka kryer zmadhimin e 

kapitalit (nëpërmjet ekspertëve vlerësues) për asetet e lëna nga ish-kontraktori T.A Ltd në 

vendburimin Gorisht-Kocul në vlerën 387,283,483 lekë dhe në vendburimin Amonicë për 

asetet e lëna nga ish-kontraktori Ph.P SHA në vlerë 33,300,000 lekë. 

Nga inventarizimi i kryer nga komisioni i QPN Gorisht rezultojnë diferenca të Aktiveve 

Afatgjata Materiale (AAM) në shumën prej 72,240,697 lekë dhe teprica në vlerën prej 

6,606,034 lekë, pra diferenca prej 65,634,660 lekë. Kjo situatë ka rezultuar nga krahasimi i 

inventarëve të vitit 2010 për vendburimin Gorisht-Kocul dhe vendburimin Amonicë nga 

momenti i dorëzimit tek koncesionari dhe marrjes në dorëzim nga Albpetrol SHA në vitin 

2017. Duhet theksuar se në momentin e marrjes në dorëzim në vitin 2017 diferencat dhe 

tepricat ishin përkatësisht 122,855,917 lekë dhe 7,593,358 lekë, të cilat kanë pësuar rënie nga 

procesi i rivlerësimit të pasurisë. Në këto kushte, gjatë zbatimit të marrëveshjeve 

hidrokarbure, krahas problemeve të tjera si mosplotësimi i detyrimeve për PPE dhe PPA, 

vlerës së faktorit R etj., ndaj Albpetrol është shkaktuar një humbje prej 115,262,559 lekë nga 

mungesa e aktiveve afatgjata materiale mekanike, elektrike etj., kjo në momentin e marrjes në 

dorëzim nga shoqëria publike. Humbjet mund të shtohen edhe nga mungesa e mirëmbajtjes 

dhe riparimit objekteve ndërtimore të cilat rezultuan të rrënuara plotësisht.  
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Duhet theksuar se, nga dokumentacioni i vënë në dispozicion nuk rezulton se Albpetrol SHA 

të ketë ndjekur dhe monitoruar sipas Marrëveshjes Hidrokarbure, Aneksi B, neni 2, pika 2.4.2 

Inventarët.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi Z. D.S me detyrë 

Administrator, në cilësinë e Drejtorit të Marrëveshjeve Hidrokarbure dhe të Administratorit 

më pas, si dhe Z. K.B me detyrë Administrator deri më datë 05.03.2019, si dhe Drejtorinë e 

Financës e Drejtorinë Juridike. 
 

Kriteri: - Marrëveshjet hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në 

vendburimin Ballsh Hekal dhe Visokë; 

- Të dhëna ekonomiko-financiare për zbatimin e marrëveshjeve hidrokarbure për 

vendburimin Ballsh-Hekal me kontraktorin “A.O&G.” SHA dhe për vendburimin Visokë me 

kontraktor “T.S” SHA i periudhës 01.08.2018 -30.06.2019; 

- Të dhëna mbi monitorimin e këtyre dy kontratave nga Drejtoria e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure të Albpetrol SHA; 

- Të dhëna mbi auditimet e kryera nga Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure të Albpetrol 

SHA; 

- Raportet mujore dhe tremujore të kontraktorëve gjatë kësaj periudhe; 

- Minutat e takimit dhe vendimet e Komiteteve Këshillimore sipas marrëveshjeve; 

- Të dhëna të Albpetrol SHA mbi detyrimet e kompanive hidrokarbure për shërbimet e kryera 

ndaj tyre; 

- Të dhëna të Albpetrol SHA mbi inventarizimet në vendburimet ish në administrim nga 

kontraktorë të marrëveshjeve hidrokarbure. 
 

Ndikimi/Efekti: Vlera prej 2,580,737 USD e cila përfaqëson detyrime të periudhës për PPE e 

PPA të kontraktorit “A.O&G.”  SHA dhe “T.S” SHA, si dhe vlera prej 174,072,333 lekë, e 

cila përfaqëson shërbime të kryera nga Albpetrol SHA për “T.S” SHA por të pa likuiduara, 

përbëjnë të ardhura të munguara me ndikim të ndjeshëm negativ në zhvillimin ekonomik dhe 

financiar të Albpetrol SHA. 

Vlera e aseteve që rezultojnë të munguara nga inventari i kryer pas ndërprerjës së 

Marrëveshjes hidrokarbure me kontraktorin “S.O.&G.” limited për zhvillimin dhe prodhimin 

e hidrokarbureve në vendburimin Gorisht - Kocul prej 65,634,660 lekë konsiderohet dëm 

ekonomik shkaktuar buxhetit të Albpetrol SHA.  

Në lidhje me këtë ndikim, ka observuar z. D.S me shkresën nr.7417 prot., datë 07.08.2019. Në 

thelb, z. S. ka interpretuar dëmin ekonomik si të pa adresueshëm për të tillë, për shkak të 

luhatjeve të çmimit, duke e lidhur ngushtësisht me humbjet e përhershme; atë të kostos së 

konsideruar të parikuperueshme nga auditimi i marrëveshjeve hidorkarbure, si dhe mos 

vjelja e shërbimeve e cila nuk është përgjegjësi e Drejtorisë së Marrëveshjeve Hidrokarbure. 

Grupi i auditimit shqyrtoj me vëmendje dhe arrin në përfundimin se mos dorëzimi në kohë i 

sasisë së hidrokarbureve PPA dhe PPE, në çdo rast është e ardhur e munguar që dëmton 

rëndë ecurinë ekonomiko-financiare të Albpetrol SHA dhe ekonominë kombëtare në tërësi, 

përfshirë këtu dhe humbjet që vijnë si rezultat i luhatjes së çmimit të naftës brut. Vjelja e 

detyrimeve për shërbimet e kryera nga Albpetrol ndaj kontraktorëve të marrëveshjeve 

hidrokarbure është detyrë e drejtorive të tjera të saj, por në të njëjtën kohë dhe e 

Administratorit. 
 

Shkaku: Mënyra e hartimit të marrëveshjeve hidrokarbure, si dhe mangësitë gjatë 

veprimtarisë së Albpetrol SHA në zbatim të detyrimeve që rrjedhin nga këto marrëveshje. 
 



 

106 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Albpetrol” SHA Patos 

Rëndësia: E lartë 
 

Rekomandime: 1. Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure, 

krahas evidentimit të deficiteve në përmbushjen e detyrimeve për PPE dhe PPA në vite dhe 

në periudhat e fundit në mbledhjet e Komitetit Këshillimor, të njoftojnë me një relacion të 

hollësishëm Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Ministrinë e Financave dhe të 

Ekonomisë, për ecurinë e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, të cilat po shkaktojnë probleme 

serioze në ecurinë ekonomiko-financiare të Albpetrol SHA dhe ekonomisë kombëtare në 

tërësi. 

Brenda datës 30.11.2019 

 

2. Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure, të mbajnë 

qëndrime rigoroze kundrejt miratimit të Programit dhe buxhetit vjetor në përputhje të Planit 

të Zhvillimit, si dhe realizimit të tyre, së bashku me respektimin e afatit të dorëzimit të 

raporteve mujore dhe progres-raporteve tremujore nga ana e kontraktorëve të Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, në funksion të përdorimit me efektivitet të burimeve natyrore të vendit. 

Vazhdimisht 

 

3. Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure, të marrin masat 

e nevojshme për të hartuar dhe dërguar në afat të gjithë dokumentacionin për auditimin e 

marrëveshjeve hidrokarbure, kryesisht për shpenzimet e parimbursueshme të cilat mund të 

jenë objekt arbitrazhi në të ardhmen.  

Vazhdimisht 

4. Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike të marrin 

masat e nevojshme për të detyrimet financiare të kontraktorit T.O.S SHA për shërbimet e 

ofruara nga Albpetrol SHA në vlerën prej 58,809,774 lekë, lidhur me shërbimet me agregatë, 

faturat e energjisë elektrike etj. 

Brenda datës 31.12.2019 

 

5. Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure, të marrin masat 

e nevojshme lidhur me zbatimin e kërkesave për inventarët lidhur me Marrëveshjet 

hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, me qëllim që të shmangen 

situatat si ajo për vendburimin Gorisht – Kocul, e cila është rimarrë në administrim nga 

Albpetrol SHA në vitin 2017, nga inventarizimi i së cilës rezulton se mungojnë asete në 

vlerën prej 65,634,660 lekë, duke analizuar dhe nxjerrë përgjegjësitë për këtë të fundit. 

Brenda datës 31.10.2019 dhe vazhdimisht 

 

 

Mbi zbatimin e detyrimeve të marrëveshjeve hidrokarbure  në vendburimin Finiq-

Krane dhe Pekisht-Murriz. 

Titulli i gjetjes: Vërtetësia e detyrimit PPE & PPA nga Marrëveshjet Hidrokarbure 

Situata: Gjatë zbatimit të marrëveshjeve hidrokarbure në vendburimet Finiq-Krane dhe 

Pekisht-Murriz, pavarësisht nga dorëzimi tek Albpetroli në natyrë të detyrimeve, Kontraktori 

ka krijuar detyrime të prapambetura në likuidimin e sasisë së naftës pjesë e “Albpetrol” Sh.a. 

(PPE&PPA) sipas këtyre marrëveshjeve hidrokarbure.Vendburimi Pekisht-Murriz gjatë vitit 

2018 prodhoi 311.48 ton naftë dhe detyrimi ndaj Albpetrolit sh.a. PPE & PPA, ne 01. Janar 

2019 nga raportimi i Kontraktorit,  rezultoi 106.39 ton naftë. Gjithashtu, në fund të 3/Mujorit 

të I
rë

 2019 detyrimi PPE & PPA rezultoi 94.33 ton. Lidhur me vendburimin Finiq-Krane, nga 
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raportet e Kontraktorit  rezulton se në vitin 2018 kemi një prodhim prej 53.7 ton naftë dhe 

detyrimi ndaj Albpetrol sh.a. në 01.Janar 2019 ishte 1.08 ton naftë. Gjithashtu, në 01.Prill 

2019 rezulton 0 (zero) prodhim dhe 0 (zero)detyrim. 

Kriteri: Në kundërshtim me pikën 9.2, paragrafi dytë, neni 9 i marrëveshjeve hidrokarbure të 

mësipërme, ku përcaktohet që: 

Pjesa e Albpetrolit do të merret në naftë dhe do të lëvrohet tek Albpetroli në natyrë dhe / ose 

kesh në Zonën e Kontratës bazuar mbi faktorin R të aplikueshëm për çdo Tremujor 

Kalendarik. Albpetroli do të përcaktojë nëse Pjesa e Albpetrolit do ti jepet Albpetrolit në 

natyrë ose kesh. Kontraktori do të ketë të drejtën e shitjes së gjithë naftës nga Zona e 

Kontratës tek ndonjë Palë dhe duke i dhënë Albpetrolit  Prodhimin e Gjykuar dhe Pjesën e 

Prodhimit të tij, dhe Qeverisë Shqiptare Taksën Minerare në kesh nga prodhimi i shitur siç 

jepet këtu. 

Në kundërshtim me pikën 4.4, neni 4 i Procedurës Llogaritëse, Aneksi B i Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, ku përcaktohet që: 

Brenda tridhjetë (30) ditëve të paraqitjes së Raportit të Prodhimit, Kontraktori do të paguajë 

në kesh pjesë e Albpetrolit, sipas pikës 4.2, vetëm në rast se nuk është dhënë në natyrë 

(opsioni i Kontraktorit), subjekt sipas termave të Artikullit 9.2. 

Efekti: Nuk jep siguri të mjaftueshme për realizimin e PPE&PPA dhe vërtetimin e detyrimit 

të mbetur. 

Shkaku:Mungesa e përgjegjësisë së Albpetrol sh.a në përmbushjen e të gjitha kushteve  të 

parashikuara në MH. 

Rekomandimi: Me qëllim realizimin e të ardhurave nga MH, Albpetrol sh.a. duhet të marrë 

të gjitha masat për zbatimin e marrëveshjeve  lidhur me vjeljen e detyrimeve dhe regjistrimin 

për vërtetësinë e tyre. Administratori si edhe Drejtori në Drejtorinë e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure janë personat përgjegjës për zbatimin e këtij rekomandimi. 

             

Titulli i gjetjes: Auditimi i Marrëveshjes Hidrokarbure 

Situata: Në relacionin e monitorimit te Albpetrol sh.a. Nr.11340 Prot.Datë 14.11.2018 në 

konkluzionet e grupit të monitorimit konstatohet se vendburimi Finiq- Krane rezulton i ndalur 

prej afro 6 Muaj për shkak të mospagesave të faturave të energjisë elektrike nga kontraktori 

F.P sh.a.  shoqërisë OSHE sh.a. dega Sarandë. Për periudhën që Marrëveshjet Hidrokarbure 

auditohen konstatohet se, në kundërshtim me nenin 25 të Marrëveshjes, gjatë vitit 2018 dhe 

6/Mujorit 2019  nga ana e Albpetrol sh.a. nuk rezulton të jetë kryer auditimi. Kriteri:Në 

kundërshtim me nenin 25 të Marrëveshjeve Hidrokarbure, ku përcaktohet që: 

Albpetroli do të ketë një periudhë prej dymbëdhjetë (12) muaj nga marrja e secilës deklaratë 

të Llogarisë Kosto në përputhje me Procedurën Llogaritëse dhe për të audituar dhe ngritur 

objeksione përsa i përket ndonjë deklarate të tillë të Llogarisë Kosto, me kusht që Albpetroli 

nuk do të titullohet të kryejë më shumë se dy audite të librave të llogarisë së Kontraktorit, 

regjistrimeve dhe llogarive në një vit fiskal. Albpetroli dhe Kontraktori do të bien dakort për 

çdo rregullim të kërkuar. Dokumenta shtesë dhe llogarie do të bëhen të disponueshme për 

Albpetrolin  gjatë periudhës dymbëdhjetë (12) mujore në fjalë. Nëse brenda kohës kufi të 

periudhës tre (3) mujore në vijim të kalimit të periudhës së mësipërme  prej dymbëdhjetë (12) 

muaj Albpetroli nuk ka këshilluar Kontraktorin me kundërshtimin e tij për këtë deklaratë, kjo 

deklaratë do të konsiderohet e aprovuar. 

Efekti:Dështimi i realizimit të proçeseve hidrokarbure dhe kontrollit të kostove hidrokarbure. 

Shkaku:Mungesa e përgjegjësisë në menaxhimin e marrëveshjeve hidrokarbure. 
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Rekomandimi:Për të rritur efektivitetin në zbatimin e MH si edhe rolin përgjegjës në zbatim 

të kushteve të parashikuara në MH, Albpetrol sh.a. duhet të marrë menjëherë të gjitha masat 

për auditimin e Marrëveshjeve Hidrokarbure lidhur me ecurinë e operacioneve hidrokarbure 

dhe kontrollin e kostos hidrokarbure. Drejtori në Drejtorinë e Marrëveshjeve Hidrokarbure si 

edhe Administratori i shoqërisë janë personat përgjegjës për masat e marra dhe kontrollin e 

zbatimit të marrëveshjes.  

Sa më sipër është mbajtur Akt-Konstatimit Nr.17 datë 31.07.2019. 

 

Sa sipër, arrihet në konkluzionin që: 

 

Zbatimi pa efektivitet i MH nuk jep siguri të mjaftueshme që operacionet hidrokarbure 

po kryhen në përputhje me planin e zhvillimit dhe kushtet e parashikuara në 

marrëveshjen hidrokarbure. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 
Në kundërshtim me pikën 9.2, paragrafi dytë, neni 9 i marrëveshjeve hidrokarbure të 

mësipërme; 

Në kundërshtim me nenin 25 të Marrëveshjeve Hidrokarbure 

 

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi z. D.S dhe z. K.B. 

 
Marrëveshje hidrokarbure mes Albpetrolit SHA dhe S.O&G. L.). 

  

Kjo Marreveshje Hidrokarbure është firmosur ne Tirane, në datën 19.07.2007 ndërmjet 

Albpetrol Sh.A. dhe S.O. & G. Ltd., nje kompani e regjistruar ne Ishujt Cayman dhe qe ka 

degë të rregjistruar në Republiken e Shqipërisë (këtu dhe më poshte i referohemi si 

"Kontraktor". 

Operacionet hidrokarbure ne Republiken e Shqiperise administrohen nga Ligji Hidrokarbur 

No.7746 datë 28.7.1993 i  amenduar me Ligjin No.7853 date 29.7.1994 dhe me Ligjin No. 

8297 date 04.03.1998 se bashku të cituara në Marrëveshje si Ligji Hidrokarbur (Kerkim dhe 

Prodhim) 1993, nga Dekreti No. 782 date 22.2.1994 mbi Sistemin Fiskal në Sektorin 

Hidrokarbur (Kërkim dhe Prodhim) i eshte amenduar me Ligjin No.7811 date 12.4.1994 me 

Aprovimin e Dekretit No.782 mbi Sistemin Fiskal në Sektorin Hidrokarbur (Kërkim- 

Prodhim) si dhe nga Vendimi No.547 datë 9.8.2006 mbi Ngritjen e Agjensisë Kombëtare të 

Burimeve Natyrore (bazuar tek "Ligji Hidrokarbur"); në Republiken e Shqipërisë shteti është 

i vetmi pronar i të gjitha burimeve natyrore brenda territorit dhe zonave detare të tij dhe ka të 

drejtën për të kërkuar, zhvilluar, nxjerrë, prodhuar dhe perdorur burimet natyrore; Agjensia 

Kombetare e Burimeve Natyrore (ketu dhe me poshte referuar si "AKBN") në emër të 

Ministrise së Ekonomisë, Tregetisë dhe Energjetikes ka të drejten ekskluzive për të hyrë në 

nje License Marrëveshje me Albpetrolin për të kryer të gjitha Operacionet Hidrokarbure te 

pershkruara në kete Marreveshje;  

Në këtë Marrëveshje theksohet se është politkë e Republikës së Shqipërisë të inkurajojë 

kërkimin dhe prodhimin e naftës në Shqipëri (Ligji I Naftes Nr 7746, date 28/0711993). 

Ne perputhje me Marrveshjen midis Ministrisë dhe Albpetrolit, e dates 26/07/ 1993, 

Albpetroli ka të drejtën për kerkimin e naftës (artikulli 2.1 I Marrveshjes) në Bllokun e 

Delvinës dhe Albpetroli, në përputhje me Marrveshjen Hidrokarbure ka të drejtën t‟i japi një 

kontraktori të drejtën ekskluzive të kryejë kërkim brenda Zonës së Kontratës (artikulli 3.a.i) 
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sipas termave dhe kushteve të përcaktuara dhe Albpetroli është palë edhe ne Licensë 

Marreveshjen e datës 4.7.2007. 

Në këtë Maneveshje Palët kanë rënë dakort per operacione vleresimi, zhvillimi dhe prodhimi 

dhe do të mbulohen Operacionet Hidrokarbure në Zonën e Kontratës. Të drejtat dhe 

detyrimet e Palëve, sipas kesaj Marreveshje do të kenë fuqi duke filluar brenda pese (5) 

ditëve pune nga data e firmosjes së saj. 

Në nenin 2/2 të Aktmarrëveshjes thuhet se “Ne perputhje me termat dhe kushtet e kesaj 

Maneveshje dhe Nenin 2.3 dhe 2.4, Albpetroli në mënyrë të parevokueshme cakton dhe 

konstituon Kontraktorin në menyrë të vetme dhe ekskluzive për të kryer Operacionet 

Hidrokarbure në Zonën e Projektit gjatë periudhës së specifikuar ketu, dhe te zgjeroje Zonen 

e Projektit ne perputhje me kete Maneveshje për të përfshirë cdo pjese toke brenda Zonës së 

Kontrates dhe se (neni 2 pika 3) Palët kanë të drejtë ekskluzive: (a) te kryejne Operacione 

Hidrokarbure në Zonën e Kontratës; (b) të trajtojnë, grumbullojnë dhe transportojnë 

Hidrokarburet e nxjerra nga Zona e Kontrates; (c) të ndërtojnë dhe instalojnë të gjitha mjetet 

dhe pajisjet (duke përfshirë grumbullimin, trajtimin, tubacionet dhe mjetet e tjera të 

transportit) të kerkuara për Operacionet Hidrokarbure; (d) ta përdorin për llogari të vet, ta 

shesin, shkëmbejnë, eksportojnë, të nxjerrin ose posedojne naftën e prodhuar nga Zona e 

Kontratës, dhe të marë fitim dhe të titullohen ndaj Naftës të prodhuar pervec rasteve kur i 

nënshtrohet të drejtës së porosisë në kushte emergjence për të fumizuar, ose te kontribojë për 

të fumizuar tregun lokal sipas cmimeve ndërkombetare në kohen e kërkeses. 

Sipas Aktmarrëveshjes, sejcila nga Palët është përgjegjëse vecmas dhe jo bashkarisht për të 

drejtat, interesat,detyrimet, përgjegjesitë, dhe cdemtimet e te LICENSUARIT sic jepet ne 

kete 

Marreveshje (pika 2.5.1 e Akmarrëveshjes); dhe  Kontraktori do të jetë pergjegjës sipas 

License Marreveshjes dhe kesaj Marreveshje vecmas për Operacionet Hidrokarbure të kryera 

në Zonën e Projektit, dhe jo ne vend tjeter dhe Albpetroli do të jete përgjegjës sipas Licence 

Marreveshjes dhe kesaj Marreveshje vetcmas për Operacionet Hidrokarbure të kryera në 

Zonën e Operacioneve të Albpetrolit, dhe jo në vend tjeter, duke perfshire pa kufizim (neni 

2.5.2) detyrimet që kanë të bëjnë me Abandonimin; pagimin e kostove dhe shpenzimeve të 

Operacioneve Hidrokarbure; cdemtimet; përgatitjen e Planit te Zhvillimit dhe Programeve 

Vjetore dhe Buxheteve; llogaritjen dhe pagesën e Taksës mbi Hidrokarburin Fitim; 

përputhshmerinë me standartet operacionale dhe të mjedisit; përgatitjen e studimeve te nivelit 

bazë; përgatitjen e librave te llogarive, regjistrimeve dhe llogarive të kostove Hidrokarbure, 

Hidrokarbur per Mbulim te Kostove dhe te ardhurave; forcës madhore dhe përfundimit të 

forcës madhore dhe klauzolave të prishjes dhe mbylljes. 

Sipas Akt marrëveshjes, Kontraktori do të cdëmtojë Albpetrolin, filialet e tij, drejtorët, 

nëpunësit, punonjësit dhe agjentet nga dhe kundrejt cdo humbje dhe detyrimi qe lind nga cdo 

shkelje nga Albpetroli. Në pikën 2.6, për kryerjen e Operacioneve Hidrokarbure, Kontraktori 

do të sigurojë gjithë kerkesat teknike dhe financiare dhe do të përdorë metoda, procedura, 

teknologji dhe pajisje përgjithësisht të pranuara në industrinë ndërkombëtare te naftës. 

Kontraktori S.O.&G. Limited ka ndryshuar emrin dhe aktualisht quhet D.G.C. Ltd.    

 

Nga auditimi i dokumentave u konstatua se në datën 12.6.2019 shoqëria D.G.C Ltd. ka disa 

detyrime të prapambetura ndaj Albpetrolit, deri më datë 31 Mars 2019 (sipas Ql-2019). Këto 

detyrime janë si vijon : - Detyrime te pashpenzuara ende nga Albpetrol sh .a., për llogari të 

Bonuseve te Trajnimit Vjetor; - detyrime te prapambetura në naftë bruto dhe/ose gaz natyror 

për llogari të Prodhimit Para Ekzistues (PPE) dhe Pjesës së Prodhimit të Albpetrol (PPA); - 

detyrime te prapambetura financiare, në bazë dhe për zbatim të marreveshjeve hidrokarbure; 
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detyrime të prapambetura financiare, lidhur me shërbimet e ofruara nga Albpetrol sh.a. 

Gjithashtu, nga auditimi ka rezultuar se, detyrimi qe D.G.C Ltd. ka në këtë satë ndaj 

Albpetrol sh.a, në naftë bruto dhe gaz për llogari të Prodhimit Para Ekzistues (PPE) dhe të 

Pjeses se Albpetrol (PPA), për periudhën nga data efektive (qysh kur është lidhur 

Marrëveshja) deri me 31 Mars 2019, është si me poshtë: 1- Per vendburimin Delvine 

Kondesat 1,846.88 (njemije e teteqind e dyzet e gjashte pike tetedhjete e tete) ton nafte bruto 

2- Per vendburimin Delvinë Gaz, 18,181,973.87 (Tetembedhjetë milion e njëqind e tetëdhjetë 

e një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre) Nm3 Gaz. 

Më poshtë po paraqitim një tabelë përmbledhese ku duket qartë se vendburimi i Delvinës për 

vitin 2018, krahasuar me Programin e Punës dhe Buxhetit 2018, nuk i ka qëndruar realizimit 

të prodhimit. 

Gjithashtu në Programin e Punës dhe Buxhetit per vitin 2019 D.G.C kishte parashikuar që të 

fillonte prodhimin në muajin Prill të këtij viti. 

Bazuar në Progres Raportet Tremujore, D.G.C rendit disa shkaqe për mungesën e prodhimit, 

të cilat janë: - tubacioni i AlbGas nga vendburimi ne rafinerinë e Ballshit ende nuk është 

konfirmuar që të jetë funksional; - puset D-4 dhe D-12 aktualisht nuk janë në prodhim; - 

nevoja për të instaluar paisjet e nevojshme për të mbledhur dhe shitur gazin e prodhuar, duke 

përfshirë këtu një strukturë të trajtimit të gazit të lëngshem nëse ajo është e mundur. 

Pjesa me e madhe e shpenzimeve në Vendburimin e Delvinës në Opex dhe G&A janë për 

pagat e punetorëve. Per Capex pjesa me e madhe eshte shpenzuar ne Q3-2018 me zerin 

“Operacione në Puse”. 

Më poshtë janë të dhënat tabelare për periudhën qershor-dhjetor 2018 dhe tremujori i parë i 

vitit 2019. 

 

Program-

Buxhet
Fakt 

Program-

Buxhet
Fakt 

Program-

Buxhet
Fakt 

Program-

Buxhet
Fakt 

Prodhimi   

pergji thshem Gaz
Nm3  6,569,446.00                 -    7,985,274.00                  -                       -                    -                    -   

Prodhimi   

pergji thshem 

Kondesat

ton
           963.00                 -           1,362.00 -              -                 -              -              

3 PPE & PPA Gaz Nm3     595,744.96  410,991.96 633,268.54    405,886.54 2,066,571.39 1,654,436.39 400,844.54 400,884.54 

PPE & PPA Kondesat ton            106.35           79.35 117.36           78.36          385.42           319.42           77.30          77.30          

4 Vlera  e PPE & PPA M USD

5 Renta M USD -              -              

6 Albpetrol PPE & PPA 

dhe Renta
M USD                    -                   -                      -                    -                    -                    -   

7 Të ardhura  nga 

shitja
M USD            362.36                 -   526.48           -              -              -              

8 Opex M USD            222.25           70.69 174.00           84.00          713.36           285.00           237.36        54.00          

9 Shpenzime 

Transporti
M USD                    -                   -   -                -              217.00           

10 Shpenzime G & A M USD            119.92         142.72 107.55           60.00          353.45           -                 301.90        54.00          

11 Shuma e shpenzimeve 

Opex & G & A
M USD            342.17         213.41            281.55          144.00          1,066.81             502.00          539.26          108.00 

12 Invest.(Capex) M USD 2,422.67        1,038.00     976.00           343.00        5,347.00        1,384.00        1,663.00     -              

13

Cashflow from 

Operation M USD 20.19 -213.41 244.93           144.00-        539.26-        108.00-        

A Export nafte ton -             -              -              

B Shitje brenda vendit ton -             -              

Q1-2019Viti 2018

Nr. Treguesit
Njësia 

matëse

Q3-2018 Q4-2018

 
 

Si rezultat i mungeses se infrastruktures së nevojshme për kryerjen e operacioneve 

hidrokarbure, prodhimi i gazit dhe kondensatit eshte ndalur prej vitesh, duke rritur akoma me 

teper detyrimet e prapambetura qe DGC ka ndaj Albpetrol-it për llogari te Prodhimit të 

Gjykuar apo Prodhimit Para-Ekzistues ("PPE") dhe Pjeses se Albpetrol ("PPA"). PPE eshte 

një forme kompensimi që Kontraktori mund t'i japë Albpetrol-it (nëse është rasti) për puset 
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që merr në dorëzim (dhe që llogaritet sipas formulës se dhene në Marreveshjen 

Hidrokarbure), por qëllimi kryesor i Marreveshjes Hidrokarbure është ndarja e prodhimit, pra 

PP A. Duke qene se PPA llogaritet si perqindje e prodhimit total minus PPE, Albpetrol nuk 

perfiton PPA ne rast se DGC, në cilesine e Kontraktorit, vazhdon (prej rreth 7 vjetesh) të 

raportojë prodhimin në nivelin zero.  

Për këto detyrime dhe mospërmbushje të detyrimeve kontraktulale Albpetrol sha dhe AKBN 

kanë komunikuar për të vendosur se si do të veprojnë më tej në marrëdhëniet e tyre me 

Kontraktorin. Nëpërmjet letrës Nr. 3648 Prot., datë 31.05.2019, të protokollur prane 

Albpetrol sh.a. me Nr. 5276 Prot., datë 03 .06.2019, me lendë "Njoftim për riparim sipas 

nenit 24.3 të License Marreveshjes", Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore ("AKBN"), 

bazuar ne Nenin 24.l(f) të Licensë Marrëveshjes, ka evidentuar disa raste, të cilat në gjykimin 

e saj përbëjnë shkelje materiale të Licensë Marrëveshjes, si dhe ka kërkuar prej "DGC", në 

cilesinë e te Licensuarit, të marrë masa per t'i riparuar keto shkelje brenda 90 (nentedhjete) 

ditëve nga data e njoftimit, në bazë të Nenit 24.3 te Licensë Marreveshjes perkatese. 

Albpetrol mbeshtet qendrimin e AKBN-se përsa i takon detyrimit te DGC-se për t'i paguar 

AKBN-se një vlere të barabartë me vlerën e investimit të parealizuar gjatë fazës së dytë të 

kërkimit dhe kërkon që DGC të respektojë Marrëveshjen e nenshkruar me AKBN-në për 

shlyerjen me këste të ketij detyrimi (principal plus interes). Ky detyrim parashikohet 

shprehimisht edhe ne Nenit 6.1 te Marreveshjes Hidrokarbure. Po kështu, rezulton që AKBN 

e ka kushtëzuar miratimin e Programeve te Punes dhe Buxheteve per vitet 2017 dhe 2018 me 

përmbushjen nga DGC të marreveshjes për shlyerjen me këste të detyrimit ne fjalë. 

Nisur nga keto dhe te tjera arsye, nga auditimi u konstatua se Albpetrol sha gjykon se 

Marreveshja Hidrokarbure me këtë kontraktor nuk po e permbush qëllimin e saj ndaj ka 

kerkuar nga DGC të trajtojë me seriozitet njoftimin e AKBN-se për riparim të shkeljeve 

materiale dhe të marë masa për riparimin e tyre brenda afateve kontraktuale. Riparimi i 

shkeljeve materiale te njoftuara nga AKBN ne baze te License Marreveshjes, do të 

përmbushte ne nivele të pranueshme disa nga angazhimet që DGC, në cilesinë e Kontraktorit, 

ka marre ndaj Albpetrol në bazë te Marreveshjes Hidrokarbure.  

 

 

IV. 11 Mbi zbatimin e ligjshmërisë për organizimin dhe funksionimin e sistemit të 

menaxhimit financiar dhe të kontrollit, si dhe të auditit të brendshëm. 

Titulli gjetjes Mjedisi i Kontrollit  

Situata: Mjedisi i Kontrollit nuk mbështetet nga Kodi i Etikës, nuk ka një program vjetor 

trajnimesh, rregulloret e brendshme nuk prezantojnë detyra dhe përgjegjësi në përputhe me 

strukturën organizative. Rregullorja e Brendëshme dhe ato të Qendrave nuk kanë rregulla të 

qarta që përcaktojnë ndarjen e të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive për çdo punonjës në 

përputhje me strukturën e re organizative. Gjithashtu, nuk jepen linja të qarta hierarkike, duke 

përfshire rregullat për delegimin e tyre, si edhe përgjegjësitë dhe  linja të qarta raportimi. Në 

kundërshtim me pikën 2.5 të Manualit Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin shoqëria 

nuk ka formuluar dhe publikuar një kod sjelljeje, si edhe nuk ka një program trainimi për 

punonjësit. Gjithashtu, nuk ka një model dhe vlerësim të performancës për punonjësit.  

Kriteri: Në kundërshtim me paragrafin  Integriteti dhe Vlerat Etike,  pika 2.5.1,  të Urdhrit të 

Ministrit të Financave Nr.8980 datë 15.07.2010, ku përcaktohet që: 

Kuadri i sjelljes së menaxherëve dhe stafit duhet të përcaktohen nga titullari i njësisë publike 

në një Kod të brendshëm Etik 

Në kundërshtim me paragrafin  Politikat dhe praktikat që lidhen me burimet njerëzore,  

pika 2.5.1,  të Urdhrit të Ministrit të Financave Nr.8980 datë 15.07.2010, ku përcaktohet që: 



 

112 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Albpetrol” SHA Patos 

Politikat e burimeve njerëzore dhe praktikat e ngjashme lidhen me rekrutimin, emërimin, 

trajnimin, vlerësimin e performancës, avancimin në detyrë dhe veprimet disiplinore. 

Në kundërshtim me pikat 1dhe 2 neni 9,  të Ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010, i ndryshuar 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit” 

1.Nëpunësi autorizues i njësisë publike është përgjegjës dhe i raporton titullarit të njësisë 

publike për zbatimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha njësitë, 

strukturat, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej tij, në përputhje me 

parimet e ligjshmërisë, të menaxhimit të shëndoshë financiar dhe të transparencës. 

2.Nëpunësi autorizues i njësisë publike i propozon titullarit të njësisë publike akte të 

brendshme administrative , monitoron dhe përditëson sistemet për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin e njësisë publike, brenda kuadrit rregullator të Ministrisë së Financave, si dhe 

merr masa për përmirësimin e sistemeve në vijim të rekomandimeve të auditit të brendshëm, 

auditit të jashtëm dhe të vlerësimeve e të analizave të tjera.   

Efekti: Nuk jep siguri të mjaftueshme, që do të realizohen objektivat e njësisë publike. 

Shkaku: Mungesa e njohjes dhe zbatimit të ligjit. 

Rëndësia:E Lartë 

Rekomandimi: Administratori i shoqërisë të marrë masa për njohjen dhe zbatimin e 

Manualit për menaxhimin financiar dhe kontrollin nga të gjithë punonjësit lidhur me mjedisin 

e kontrollit në njësinë publike. 

Afati         

Titulli gjetjes: Mungesa e regjistrit të riskut  

Situata: “Albpetrol” SHA, është shoqëri aksionere me 100% të aksioneve shtetërore e krijuar 

më datë 06.11.1995 me vendimin nr. 12728 tё Gjykatёs Tiranë. Objekti i shoqërisë është 

kryerja e Operacioneve Hidrokarbure në përputhje me Ligjin Nr-7746, datë 28.08.1993, “Për 

Kërkimin Zhvillim, Prodhim, Trajtimin, Transportin, Magazinimin dhe Shitjen e naftës 

Bruto, Gazit dhe rerave Bituminoze brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë”, si dhe çdo 

operiacion tjetër tregtar apo shërbime që i shërbejnë aktivitetit të shoqërisë.Nga auditimi 

konstatohet se nuk ka një regjistër risku, gjithashtu, nga ana e subjektit nuk u prezantua 

evidenca përkatëse. 

Kriteri: Në kundërshtim me nenin 10 të Ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010, i ndryshuar, “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit”, ku përcaktohet që: 

1.Koordinator i menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinator i riskut është nëpunësi 

autorizues i njësisë publike.  

2.Në përmbushje të përgjegjësive të tij, nëpunësi autorizues mund ti delegojë disa prej 

detyrave të veta për koordinimin e menaxhimit financiar dhe kontrollin dhe koordinimin e 

riskut, punonjësve pjesë e strukturës së financës.  

3.Përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe 

koordinatorit të riskut, përcaktohen me udhëzim të Ministrit të Financave.  

Në kundërshtim me pikën 3 germat “d” të nenit 12 të Ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010, i 

ndryshuar, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit”, ku përcaktohet që: 

d)identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, vlerësimin, kontrollin e risqeve që vënë në 

rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata 

drejtojnë; 

Në kundërshtim me nenin 21 të Ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010, i ndryshuar, “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit”, ku përcaktohet që: 

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo 

situata të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë 
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publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këta objektiva do të realizohen. Risku 

matet sipas efektit të tij dhe shkallës së probabilitetit të ngjarjes.  

Për t’i zbatuar veprimtaritë e parashtruara në pikën 1 të këtij neni, titullari i njësisë publike 

miraton një strategji, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka ndryshime thelbësore 

të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson kontrollet që synojnë 

minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit.  

Efekti: Nuk jep siguri të mjaftueshme, që do të realizohen objektivat e njësisë publike. 

Shkaku: Mungesa e njohjes dhe zbatimit të ligjit. 

Rëndësia:E Lartë  

Rekomandimi: Nga Albpetrol sh.a. të merren masa për të ngritur një sistem efiçient të 

kontrollit të brendshëm e menaxhimit financiar, duke evidentuar problematikat dhe 

rekomandimet konstatuara si dhe të merren masa për krijimin e regjistrit të riskut. Nëpunësi 

autorizues dhe zbatues janë personat përgjegjës për marrjen e masave të nevojshme. 

 

Titulli gjetjes: Nuk ka gjurmë të auditimit për aktivitetet dhe proceset kryesore. Ato nuk 

figurojnë të arkivuara. 

Situata: Albpetrol sh.a. nuk ka hartuar gjurmët e auditimi për aktivitetet dhe proçeset 

kryesore. Në disa raste Administratori i shoqërisë delegonte nëpërmjet urdhërave të veçantë 

procedura për mbikëqyrjen e proçeseve remonti etj., por që nuk përbënin një gjurmë të 

plotë.Gjithashtu, nuk na u vunë në dispozicion gjurmë auditimi për transaksione kryesore 

financiare. Sa sipër, nuk gjënden gjurmë auditimi të arkivuara. 

Kriteri: Në kundërshtim me pikën 3 të  nenit 16 të Ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit” i ndryshuar, ku përcaktohet: 

Gjurma e auditimit arkivohet sipas dispozitave ligjore në fuqi  

Në kundërshtim me pikën 3 germa “dh” të nenit 12 të Ligjit Nr. 10 296, datë 08.07.2010, i 

ndryshuar, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit”, ku përcaktohet që: 

dh)dokumentimin e të gjitha transaksioneve financiare dhe të tjera dhe garantimin e gjurmës 

së auditimit për të gjitha proceset që ndodhin në njësi. 

 

Në kundërshtim me pikën 2.2.2 germa “ b” të Udhëzimit Nr.10359  datë 20.07.2016 “ Për 

përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe 

koordinatorit të riskut në njësitë publike” ku përcaktohet që: 

Nuk jep siguri të arsyeshme për realizimin e objektivave të shoqërisë. 

Shkaku: Mungesa e njohjes dhe zbatimit të ligjit. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomanimi: Nga Albpetrol sh.a. të merren masa për të ngritur një sistem efiçient të 

kontrollit të brendshëm e menaxhimit financiar, duke evidentuar problematikat dhe 

rekomandimet konstatuara si dhe të merren masa për krijimin e gjurmëve të auditimit për 

veprimtaritë dhe proceset kryesore.  

Personat përgjegjës për marrjen e masave të mësipërme janë Nëpunësi Zbatues dhe Nëpunësi 

Autorizues. 

 

Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: 

 

me pikat 1 dhe 2 të nenit 9; nenit 10; pikën 3 germa “d” dhe “dh” të nenit 12;  pika 3 të 

nenit16; dhe nenit 21 të ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010, i ndryshuar,  “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”. 
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Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: 

 

- Z. K.B  

Ish- Administrator i Albpetrol sh.a. 

 

-Zj Zh.N  

Ish Nëpunës Zbatues 

 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: - Për periudhën janar-Dhjetor 2018 dhe Janar-mars 2019 (treguesit e 

3 mujorit të dytë, kanë afat të paraqiten brenda 45 ditësh nga data e përfundimit), treguesit e 

realizuar, krahasuar me ato të programuar në marrëveshje hidrokarbure për zonën Patos-

Marinëz paraqiten me devijime. Kontraktori ka një prodhim më të vogël se ai i miratuar në 

planin vjetor, por rezulton me rritje të të ardhurave në krahasim me planin vjetor. Për 

periudhën respektive, rezulton se prodhimi është më i lartë se programi i zhvillimit në sasinë 

395478 ton, ose në masën 16.7 %, ndërsa shpenzimet janë rritur me vlerë 15,486 USD, ose në 

masën 13.8 %. Nëse marrin në konsideratë planet vjetore, prodhimi është rritur në sasinë 

190330 ton, ose 3.1 %, ndërsa shpenzimet janë rritur me vlerë 155,024 USD ose në masën 

38.3 %. Arrihet në konkluzionin se shpenzimet nuk i përgjigjen rritjes së prodhimit, duke 

rezultuar me një disproporcion të vazhdueshëm, krahasuar me planin e zhvillimit dhe planet 

vjetore, të cilat kanë ndikim negativ në arritjen e koeficientit R mbi 1 dhe arritjen e fitimit. 

Nëse marrim në konsideratë prodhimin e vitit 2018, është më i lartë se ai i parashikuar në 

planin e zhvillimit por më i ulët se plani vjetor, ndërkohë që shpenzimet janë shumë më të 

larta se në planin e zhvillimit, apo raportin vjetor të miratuar (Trajtuar më hollësisht në Pikë 

10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandimi: - Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure pranë Albpetrol SHA, duhet të 

monitorojë e aktivitetin hidrokarbur të Kontraktorit në të gjitha aspektet, si duke i kërkuar 

respektimin e planit të miratuar për prodhimin e naftës brut, duke bërë inspektime të 

prodhimit faktik të puseve të naftës, inspektimin e makineri pajisje që furnizohen, sasinë e 

holluesit, ujin e përdorur etj., me synim rritjen e eficiencës së operacioneve hidrokarbure dhe 

rritjen e fitimit të Albpetrol por dhe Qeverisë nga kjo marrëveshje. 

1.2. Rekomandimi: - Administratori dhe Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure të marrin 

masa për pjesëmarrje dhe monitorim me korrektesë të procedurave të prokurimit që zhvillon 

kontraktori me vlerë më të madhe se 2 milionë USD, në zbatim të marrëveshjes hidrokarbure, 

në mënyrë që të marrin informacionin e duhur dhe reflektimin e rasteve të shkeljeve në 

raportet e operacioneve hidrokarbure që paraqet kontraktori.  

Vazhdimisht  

 

2. Gjetje nga auditimi: - Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure pranë Albpetrol, për 

marrëveshjen hidrokarbure për zonën Patos-Marinëz, ka ngritur një grup pune të përbërë nga 

z. F.E dhe z. O.G për monitorimin e operacioneve hidrokarbure pranë stacionit Fier-Hub. 

Marrja e kampioneve është marrë në datat 09-14, datë 16, datë 18, datë 20 dhe datë 

27.08.2018. Bazuar në relacionin nr. 10297 prot., datë 23.10.2018, janë marrë mostra të cilat 

janë analizuar në laboratorët e Albpetrol SHA, me qëllim përcaktimin e densitetit dhe sasisë 

së ujit në përmbajtje. Rezultatet e analizave janë krahasuar me të dhënat e Kontraktorit dhe ka 
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rezultuar një diferencë në sasinë 87.9 ton, për periudhën e matjes 6 ditore (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 -Rekomandimi: - Drejtoria e Marrëveshjeve Hidrokarbure pranë Albpetrol SHA, duhet 

të ushtrojë inspektime të vazhdueshme në operacionet hidrokarbure edhe për zona të tjera në 

marrëveshje, me synim shmangien e abuzimeve në sasinë e naftës brut të prodhuar, krahasuar 

me atë të raportuar. 

Vazhdimisht  

 

3.-Gjetje nga auditimi: -Marrëveshjet hidrokarbure për “A.O&G.” SHA dhe “T.S” SHA në 

periudhën e auditimit, kanë krijuar deficite në përmbushjen e detyrimeve për PPE dhe PPA 

në periudhat e fundit gjithsej në vlerën prej 2,580,737 USD të ardhura të munguara, 

përkatësisht për “A.O.&G.” SHA 2,435218 USD dhe “T.S” SHA në vlerën 145,519 USD, 

duke shkaktuar probleme serioze në ecurinë ekonomiko-financiare të shoqërisë (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandimi: Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, krahas evidentimit të deficiteve në përmbushjen e detyrimeve për PPE dhe 

PPA në vite dhe në periudhat e fundit në mbledhjet e Komitetit Këshillimor, të njoftojnë me 

një relacion të hollësishëm Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, si dhe Ministrinë e 

Financave dhe të Ekonomisë, për ecurinë e zbatimit të këtyre marrëveshjeve, të cilat po 

shkaktojnë probleme zerioze në ecurinë ekonomiko-financiare të Albpetrol SHA dhe 

ekonomisë kombëtare në tërësi. 

Brenda datës 30.11.2019 

 

4.-Gjetje nga auditimi: Kontraktori “A.O.&G.” SHA nuk respekton afatin në dorëzimin e 

raporteve mujore dhe progres-raporteve tremujore, sipas përcaktimeve në Marrëveshjen 

Hidrokarbure; Ka devijime të theksuara të Programit dhe buxhetit vjetor nga ato të Planit të 

Zhvillimit, si dhe realizimi i tyre është i nivelit të ulët, duke ndikuar që faktori R˂1 jashtë çdo 

lloj parashikimi dhe me pasoja për përfitimin publik nga shfrytëzimi i pasurive natyrore të 

vendit. Gjithashtu vërehet se nuk ka një lidhje të fortë shpenzime-prodhim hidrokarbure duke 

bërë që marrëveshjet hidrokarbure të vazhdojnë të jenë vulnerabil (Trajtuar më hollësisht në 

Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, të mbajnë qëndrime rigoroze kundrejt miratimit të Programit dhe buxhetit 

vjetor në përputhje të Planit të Zhvillimit, si dhe realizimit të tyre, së bashku me respektimin 

e afatit të dorëzimit të raporteve mujore dhe progres-raporteve tremujore nga ana e 

kontraktorëve të Marrëveshjeve Hidrokarbure, në funksion të përdorimit me efektivitet të 

burimeve natyrore të vendit. 

Vazhdimisht 

 

5.-Gjetje nga auditimi: Nga auditimet e Albpetrol SHA për zbatimin e marrëveshjes për 

vendburimin Ballsh-Hekal me kontraktorin "A.O.&G." SHA, ka rezultuar se nuk do të njihen 

shpenzimet e kësaj periudhe në vlerën totale prej 416,560 USD si shpenzime të 

rimbursueshme, të cilat do të ndikojnë në rillogaritjen e faktorit R, gjë që tregon se 

shpenzimet e kontraktorëve nuk janë në përputhje me marrëveshjet hidrokarbure. (Trajtuar 

më hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, të marrin masat e nevojshme për të hartuar dhe dërguar në afat të gjithë 
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dokumentacionin për auditimin e marrëveshjeve hidrokarbure, kryesisht për shpenzimet e 

parimbursueshme të cilat mund të jenë objekt arbitrazhi në të ardhmen.  

Vazhdimisht 

 

6.-Gjetje nga auditimi:- Në zonën e Marrëveshjes hidrokarbure për zhvillimin dhe 

prodhimin e hidrokarbureve për vendburimin Gorisht – Kocul, e cila është rimarrë në 

administrim nga Albpetrol SHA në vitin 2017, nga inventarizimi i marrjes në përdorim 

rezulton se mungojnë asete në vlerën prej 65,634,660 lekë (Trajtuar më hollësisht në Pikë 10, 

faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure, të marrin masat e nevojshme lidhur me zbatimin e kërkesave për inventarët e 

kontraktorëve të Marrëveshjeve hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve, 

me qëllim që të shmangen situatat si ajo për vendburimin Gorisht – Kocul, e cila është 

rimarrë në administrim nga Albpetrol SHA në vitin 2017, nga inventarizimi i së cilës rezulton 

se mungojnë asete në vlerën prej 65,634,660 lekë, duke analizuar dhe nxjerrë përgjegjësitë 

për këtë të fundit. 

 

Brenda datës 31.11.2019 dhe vazhdimisht 

 

7. Gjetje nga auditimi Nga analizimi i treguesve në raportin analitik në lidhje me realizimin 

e të ardhurave dhe kostove hidrokarbure, në vendburimin Finiq-Krane, rezulton se nuk ka 

krijuar të ardhura, si pasojë e mos kryerjes së operacioneve hidrokarbure, në kundërshtim me 

germën (a) të pikës 12.1 dhe pikës 12.3 neni 12 të  Marrëveshjes Hidrokarbure. Kontraktori 

thekson se arsyeja kryesore e mosrealizimit të planit të prodhimit dhe treguesve të tjerë është 

kryesisht ndërprerja e energjisë elektrike si pasojë e një rrjeti të amortizuar, dhe se përdorimi 

me burim alternativ, gjenerator elektrik, rrit koston e prodhimit. Por, nga relacionet i grupit të 

monitorimit në Drejtorinë e MH në Albpetrol SHA. Nr.11340 Prot. Datë 14.11.2018, Nr.1393 

Prot. Datë 13.02.2019, Nr. 1875 Prot. Datë 27.02.2019, theksohet mungesa e investimeve për 

kapacitete të lira grumbulluese me depozita, gjithashtu,  mungesa e realizimit të investimeve 

për aktivizimin në prodhim të puseve të gatshëm për prodhim, mungesa e depozitës fiskale e 

gatshme për shitje dhe mungesa e lejes për pikën e lëvrimit për shitje  të naftës në Finiq etj.  

Gjithashtu, bazuar në relacionin e monitorimit te Albpetrol SHA. Nr.11340 Prot., datë 

14.11.2018 në konkluzionet e grupit të monitorimit konstatohet se vendburimi Finiq- Krane 

rezulton i ndalur prej afro 6 Muaj për shkak të mospagesave të faturave të energjisë elektrike  

shoqërisë OSHE SHA. dega Sarandë. Gjatë auditimit rezulton se në kundërshtim me nenin 25 

të marrëveshjes hidrokarbure Albpetrol SHA nuk ka kryer auditim të Kontraktorit për 

vendburimin Finiq-Krane, me gjithë situatën e papranueshme për mungesën e prodhimit dhe 

të investimeve të nevojshme, për të cilat Kontraktori ka raportuar. Krahas problematikës së 

mësipërme, duket sikur kontraktori përpiqet të rrisë shpenzimet operative krahasuar me ato 

kapitale, të cilat shoqërohen me ulje të prodhimit pa ulur shpenzimet në tërësi, duke ndikuar 

negativisht Faktorin R” (Trajtuar më hollësisht në Pikë 10, faqe 110-118 të Raportit 

përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandimi: Për të rritur efektivitetin në zbatimin e MH si edhe rolin përgjegjës në 

zbatim të kushteve të parashikuara në MH, Albpetrol SHA duhet të marrë menjëherë të gjitha 

masat për auditimin e Marrëveshjeve Hidrokarbure lidhur me ecurinë e operacioneve 

hidrokarbure dhe kontrollin e kostos hidrokarbure.  

Në vazhdimësi 
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8. Gjetje nga auditimit: Mbikëqyrësi i punimeve për kontratat “Rehabilitim i sistemit të 

injektimit të ujërave në stacionet, puset, grupet e prodhimit, Gorisht-Kocul”, dhe 

“Zëvendësime të pjesshme të linjave magjistrale të transportit të fluidit nga sektorët e 

prodhimit në stacionin e dekantimit, Gorisht” nuk ka ndjekur punimet sipas përcaktimeve 

kontraktore. 

- Megjithëse konstatohet që punimet nuk janë realizuar sipas grafikut kohor, nuk ka asnjë 

dokument nga mbikëqyrësi i punimeve i cili të vërtetojë shqyrtimin e ndonjë pretendimi të 

mundshëm të kontraktorit për vonesa të shkaktuara nga përgjegjësia e autoritetit kontraktor, 

apo vonesa që vijnë si pasojë e mos angazhimit të kontraktorit sipas kontratës. 

- Nuk ka dokumentacion të paraqitur nga mbikëqyrësi i punimeve mbi volumet e realizuara 

(librezë masash), megjithëse është kryer volumi më i madh i punimeve, prova apo testime të 

materialeve të përdoruara në objekt. Nuk rezulton të jenë realizuar pagesa, megjithëse nga 

dokumentacioni konstatohet se janë përgatitur dy situacione të pjesshme. 

- Nuk është mbajtur ditar, nga i cili mund të vërtetohet koha e konsumuar në objekt në 

realizimin e punimeve. 

- Nuk disponohen procesverbale të punimeve që bëhen të padukshme (të maskuara). 

- Nuk ka instruksione urdhra me shkrim. 

- Nuk ka dokumentacion të mbikëqyrësit të punimeve për verifikim të defekteve, pezullime të 

mundshme të punimeve. 

- Nuk është formësuar dosja teknike e objektit, ku pasqyrohen të gjitha aktet e mbajtura gjatë 

zbatimit të objektit, që nga akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit, urdhra të ndryshëm, 

kundërshtitë dhe kontradiktat e lindura gjatë punës, ndërprerje të punimeve nëse ka dhe 

shkaqet që kanë çuar në këto ndërprerje, relacione teknike, si dhe të gjitha rrethanat e 

nevojshme për të dhënë kuadrin e plotë të të gjitha fazave të zbatimit të punimeve. 

Në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 19.10.1998 “Për Kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar Neni 7 (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 80-99, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1-Rekomandimi:- “Albpetrol” SHA, të monitorojë dhe kërkojë nga mbikëqyrësit e 

punimeve ndjekjen e zbatimit të kontratave dhe plotësimin e dosjeve teknike të objekteve. 

Nga ana e mbikëqyrësve të punimeve të verifikohen punimet e zbatuara, të shqyrtohet 

dokumentacioni i paraqitur nga kontraktorët me synim realizimin e punimeve në përputhje të 

plotë me përcaktimet kontraktore. 

Vazhdimisht  

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i specifikimeve teknike për dy procedurat e prokurimit 

në fushën e teknologjisë së informacionit, saktësisht “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode” dhe “Zhvillim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës 

mbështetëse të sistemeve IT”, u konstatua se janë hartuar në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, 

datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, pasi janë përdorur terma dhe kritere të 

cilat kanë ulur numrin e mundshëm të operatorëve ekonomik pjesëmarrës (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1 -Rekomandimi: - Albpetrol SHA në vijimësi t‟i kushtojë vëmendje maksimale hartimit 

të specifikimeve dhe kritereve të pjesëmarrjes në procedurat e prokurimit publik, me qëllim 

pjesëmarrjen masive të operatorëve ekonomik duke përfituar vlera sa më ekonomike për 

zbatimin e investimeve në fushën e teknologjisë së informacionit. 

Vazhdimisht  
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10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Program kompjuterik për 

menaxhimin e magazinave dhe pajisja e tyre me barcode”, u programi nuk disponon 

elemntët “Two-factor Authentication”, “mundësi kontrolli për të detyruar krijimin e 

passwrdeve komplekse” dhe “mundësi rikuperimi të llogarisë nëpërmjet instruksioneve të 

dërguara automatikisht nga sistemi me email”, në kundërshtim me pikat 4.1.4.a.i, 4.1.4.a.iv.4 

dhe 4.1.4.a.iv.8 të specifikimeve teknike të kërkuara.  

Për marrjen në dorëzim të sistemit në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, duke mos qënë në përputhje të plotë me kërkesat (Trajtuar 

më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 -Rekomandimi: - Albpetrol SHA t‟i kërkojë bashkimit i OE “K.” SHPK dhe “S. A.” 

SHPK plotësimin e mangësive të sistemit “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode”, pasi aktualisht ky program është brenda 

periudhës së garancisë. 

Brenda periudhës së garancisë 

 

11. Gjetje nga auditimi: - Nga auditimi i zbatimit të kontratës “Zhvillim dhe mirëmbajtje të 

infrastrukturës mbështetëse të sistemeve IT, u konstatua faqja Web nuk disponon elementin 

“Modul aplikimesh online”, si dhe nuk ka funksional elementin “Modul kontakti online”, në 

kundërshtim me specifikimet teknike të kërkuara. Gjithashtu faqja Web-i rezultoi i pasigurt 

tek shfletuesi Mozilla. Gjithashtu sistemi “Menaxhimi i problemeve të pajisjeve informatike, 

teknologjike dhe të prodhimit me anë të një sistemi “Help desk””, nuk disponon elementet 

“Ndërfaqja e chatit të mos mbyllet kur hapet një dritare tjetër, pra duhet të jetë dritare me 

prioritet në mënyrë që të informojë userin në çdo çast”, “Të krijojë grupe chatesh”, si dhe nuk 

krijon raporte dhe nuk ështe i aksesueshëm në shfletuesin “Internet explorer”, në kundërshtim 

me pikat 4.1, 5.5, 5.3 dhe 9 të specifikimeve teknike (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 

84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 -Rekomandimi:- Albpetrol SHA t‟i kërkojë bashkimit i OE “K.” shpk, “S. M. D.” shpk 

dhe “S. A.” SHPK plotësimin e mangësive të sistemit “Program kompjuterik për 

menaxhimin e magazinave dhe pajisja e tyre me barcode”, pasi aktualisht ky program është 

brenda periudhës së garancisë. 

Brenda periudhës së garancisë  

 

12. Gjetje nga auditimi: Referuar dokumentacionit të bankës konstatohet se në kundërshtim 

me Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011, pika 36, janë kryer pagesat e mëposhtme pa urdhër 

justifikues:  

-Me transaksionin në BKT datë 11.01.2019, është paguar T. SHPK për faturën nr. 244, datë 

24.12.2012, për shërbimin “Drekë pune”, në shumën 126,000 lekë, me faturën nr.87, datë 

27.05.2019, për shërbimin “Drekë pune”, në shumën 120,000 lekë dhe me faturën nr.88, datë 

05.06.2019, për shërbimin “Drekë pune”, në shumën 120,000 lekë. 

-Me transksionin në BKT datë 21.12.2018, është paguar T.-I. SHPK për faturën nr. 8859681, 

datë 21.12.2012, për shërbimin “Blerje ushqimore”, në shumën 382,000 lekë dhe me 

transksionin në BKT datë 21.12.2018, është paguar F.T SHPK për faturën nr. 1985, datë 

20.12.2012, për shërbimin “Blerje ushqimore”, në shumën 279,414 lekë  (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 -Rekomandimi: -Nga Administratori shoqërisë Albpetrol SHA dhe Drejtoria e 

Financës, të merren masa për plotësimin me përgjegjësi të dokumentacionit shoqërues të 

praktikave të bankës. 

Vazhdimisht  
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13. Gjetje nga auditimi: Është paguar shoqëria “Inspektorati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve 

Dega Rajonale Fier” në shumën 2,988,320 lekë bazuar në vendimin me nr.regj.323, datë 

03.01.2018, të “Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Vlorë” (2,000,000 lekë gjobë 

administrative, 720,000 lekë kamatëvonesa dhe  261,120 lekë shpenzime përmbarimore. Në 

lidhje me këtë gjobë rezulton se më datë 10.05.2017 gjatë inspektimit të ushtruar nga 

punonjësit e organit publik në ambientet e shfrytëzimit të naftës të subjektit tregtar “Albpetrol 

SHA” është konstatuar se, ky subjekt nuk kishte përmbushur detyrat e lëna nga inspektimi i 

mëparshëm në kohë dhe nuk ishte pajisur me leje mjedisore të tipit A (Trajtuar më hollësisht 

në Pikë 7, 79-84, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1-Rekomandimi: -Nga Administratori shoqërisë Albpetrol SHA dhe Drejtoria e Mjedisit, 

të merren masa për zbatimin me përgjegjësi të detyrave të lëna nga Inspektorati Shtetëror i 

mjedisit dhe  Pyjeve, për të shmangur rastet e ndëshkimit të shoqërisë.  

Vazhdimisht  

 

14. Gjetje nga auditimi: Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Albpetrol 

SHA, rezulton se gjatë periudhës objekt auditimi i janë akorduar Albgaz, me vendimet 

përkatëse të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës (MIE), tre hua në vlerën 

178,964,672 lekë. 

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit konstatohet se: 

1.Këto hua janë dhënë në kundërshtim me VKM nr.848, datë 07.12.2016  “Për krijimin e 

shoqërisë Albgaz SHA dhe përcaktimin e Autoritetit Publik që përfaqëson shtetin si pronar të 

aksioneve të shoqërive Albpetrol SHA dhe Albgaz SHA”, pika 8. 

 e cila përcakton se: 

2.Nuk janë vendosur në asnjë kontratë penalitete në rast të mos përmbushjes të detyrimeve të 

palëve, gjë që rrezikon mos përmbushjen e detyrimeve të palëve me efekt negativ për ecurinë 

e Albpetrol SHA. 

3.Për periudhat e mëparshme i janë akorduar Albgaz SHA katër hua me vlerë 218,931,430 

lekë. Nga ana e Albgaz nuk është kryer asnjë pagesë për shlyerjen e huave, megjithëse afati i 

shlyerjes të këtij detyrimi ka përfunduar (Trajtuar më hollësisht në Pikë 7, faqe 79-84, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1 Rekomandimi: Nga Këshilli Mbikëqyrës dhe Administratori i shoqërisë Albpetrol 

SHA, të hartohet një raport konkret për të gjitha rastet e dhënies së huave dhe situatën në 

lidhje me to, duke u përqendruar në efektin negativ në zhvillimin e shoqërisë Albpetrol SHA 

nga dhënia e huave duke njoftuar për këtë Asamblenë e Aksionarëve (Ministria e 

Infrastrukturës dhe Energjetikës) 

Vazhdimisht  

 

15. Gjetje nga auditimi: Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur “Aktivet Afatgjata Materiale” 

me vlerën 34,864,090 mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 46,358,258 mijë lekë të paraqitur 

në vitin 2017. Këto Aktive janë paraqitur në vlerën e drejtë duke u mbështetur në rivlerësimin 

e kryer nga vlerësues të pavarur, sipas raportit të datë 20.02.2017, i cili vlerëson aktivet në 

datën 01.01.2015. Ri paraqitja  e aktiveve me këtë  vlerë të drejtë është kryer vetëm në 

pasqyrat financiare të periudhës 2018. Referuar standardit SNK 16 “Aktivet Afatgjata 

Materiale” ri paraqitja duhet të kryhej duke filluar nga periudha 2015 në mënyrë 

retrospektive. Për rrjedhoje në 31.12.2017 AAM janë të mbivlerësuara për 12,083,155 mijë 

lekë, rezervat e rivlerësimit janë të mbivlerësuara për 6,538,141 mijë lekë dhe fitimi i 

pashpërndarë është mbivlerësuar për 6,206,927 mijë lekë. 
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- Sa i takon llogarisë “Detyrime të tjera”, shoqëria Albpetrol SHA, ka paraqitur në 

31.12.2018 vlerën prej 240,099 mijë lekë të barabartë me vlerën e vitit 2017. Këto balanca 

paraqiten si kundërvlerë e  AAM,  të cilat shoqëria nuk i disponon apo janë jashtë përdorimit. 

Në këto kushte duhej të ishte zbatuar SNK 16 duke i njohur këto vlera si pakësim i Aktiveve 

Afatgjata Materiale, dhe jo si kundërvlerë e tyre. Pra rezulton se AAM dhe Detyrime të tjera 

janë mbivlerësuar në vlerën 240,099 mijë lekë. Kjo shumë mund të sjellë efekte negative në 

Pasqyrat Financiare të shoqërisë. (Trajtuar më hollësisht në Pikë 5, faqe 41-64, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

15.1 Rekomandimi: Nga drejtoria e Financës në bashkëpunim me specialistët e fushës, të 

kryen sistemimet e nevojshme, si dhe të kryhet një analizë e hollësishme për rivlerësimin e 

aktiveve. 

Brenda vitit 

 

16. Gjetje nga auditimi: Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në datë 31.12.2018 inventarin 

me vlerë 2,589,561 mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 2,978,209 mijë lekë të paraqitur në 

vitin 2017. Referuar parashikimit në SNK 2 “Inventarët”, kur inventarët dëmtohen, janë bërë 

pjesërisht ose tërësisht të vjetërsuar, ose nëse çmimet e shitjes së tyre kanë rënë, shoqëria 

duhet të kryejë zhvlerësimin e inventarëve poshtë kostos deri në vlerën neto të realizueshme. 

Shoqëria trashëgon inventarë të vjetër në vlerën 1,447,815 mijë lekë dhe ka njohur 

zhvlerësime për inventarët në vlerën 137,487 mijë lekë për periudha të mëparshme. Nuk 

është kryer testi i vlerës së inventarit dhe llogaritja e zhvlerësimit në datën e Pasqyrave 

Financiare më datë 31.12.2018 (Trajtuar më hollësisht në Pikë 5, faqe 41-64, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

16.1 Rekomandimi: Nga drejtoria e Financës dhe specialistët e fushës të kryhet testi i 

zhvlerësimit të inventarëve dhe llogaritja e zhvlerësimit në mënyrë që paraqitja në pasqyrat 

financiare të mundësojë paraqitjen e efekteve të mundshme nga zhvlerësimi. Shoqëria 

Albpetrol SHA të zbatojë dhe të interpretojë me korrektësi Standardet Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit, aq më tepër kur ky vlerësim është me efekte materiale në rezultatin e 

pasqyrave financiare 

Brenda vitit 2019 

 
17. Gjetje nga auditimi: Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur “Llogari të arkëtueshme të 

tjera” në vlerën 3,493,244 mijë lekë, krahasuar me vlerën prej 2,497,786 mijë lekë te vitit 

2017. Në këtë vlerë përfshihen: 

-Të drejtat ndaj të tretëve për kontrata hidrokarbure, me vlerën neto 2,296,145 mijë lekë 

krahasuar me vlerën 2,497,786 mijë lekë. Këto vlera përfaqësojnë vlerën neto përkatëse të 

sasisë së produktit që është llogaritur sipas parashikimit të kontratave hidrokarbure, por që 

nuk është lëvruar fizikisht në depozitat e shoqërisë. Këto vlera nuk janë konfirmuar në tërësi 

si detyrim nga ana e kontraktorëve, janë të kontestuara në rrugë ligjore prej tyre. Shoqëria 

nuk ka krijuar provizione lidhur me këto fakte dhe ngjarje ekonomike. 

-Të drejta ndaj të tretëve për huatë e dhëna me kontratë huaje sipas urdhrave të aksionarit 

janë paraqitur në vlerën 446,070 mijë lekë krahasuar me vlerën prej 316,071 mijë lekë të 

paraqitur në vitin 2017. Duke qenë se njësitë për të cilat janë dhënë huatë janë shoqëri që i 

kanë pushuar aktivitetet, nuk shihen mundësi për arkëtimin e tyre. Shoqëria nuk ka krijuar 

provizione lidhur me këto fakte dhe ngjarje ekonomike. 

-Aktive të tjera mbi një vit paraqiten në vlerën prej 624,074 mijë lekë, krahasuar me vlerën 

prej 1,323,389 mijë lekë në vitin 2017. Për këtë pikë nuk ka informacione të mëtejshme, dhe 

nuk krijohet siguria e arsyeshme dhe e besueshme. 
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- Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në “Llogari të arkëtueshme tregtare” vlerën prej 

15,948,387 mijë lekë krahasuar me vlerën prej 16.232.706 mijë lekë në vitin 2017. Për këto 

shuma nuk arrihet siguri e arsyeshme dhe e mjaftueshme, as përmes letrave të konfirmimit 

dhe as përmes kryerjes së procedurave alternative. Shoqëria nuk ka kryer teste zhvlerësimi  

dhe as nuk ka llogaritur zhvlerësimin për kërkesat e arkëtueshme, por ka paraqitur si 

zhvlerësim përgjithësisht llogaritë që janë me vjetërsi mbi pesë vite dhe që mundësinë e 

arkëtimit të këtyre llogarive janë konsideruar nga drejtimi si pa shpresë. Si pasojë efektet e 

mundshme të këtyre nuk mund të vlerësohen. 

-Shoqëria Albpetrol SHA ka paraqitur në gjendja e llogarive tregtare në vlerën prej 8,863,618 

mijë lekë krahasuar me vlerën prej 8,803,693 mijë lekë në vitin 2017. Për këto shuma nuk 

arrihet siguri e arsyeshme dhe e mjaftueshme, as përmes letrave të konfirmimit dhe as përmes 

kryerjes së procedurave alternative. Si pasojë efektet e mundshme të këtyre nuk mund të 

vlerësohen. 

- Shoqëria Albpetrol SHA nuk ka paraqitur shënime për aktivet dhe detyrimet e kushtëzuara 

në përputhje me SNK 37, dhe as shënimet për instrumentet financiare së bashku me shënimet 

e menaxhimit të riskut në përputhje me SNRF 7 (Trajtuar më hollësisht në Pikë 5, faqe 41-

64, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1 -Rekomandimi:- Nga drejtoria e Financës të merren masa për kontabilizimin e llogarive 

të arkëtueshme dhe për krijimin e provizioneve lidhur me drejtat ndaj të tretëve, të kryhen 

procedurat e testeve të zhvlerësimit dhe provizionimit, të sistemohen dhe të plotësohen 

shënimet në përputhje me Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit. 

Vazhdimisht  

 

18. -Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Këshillit Mbikëqyrës, konstatohet 

se: 

- Këshilli Mbikëqyrës nuk e ka kryer veprimtarinë e tij në përputhje të plotë me kuadrin 

rregullator përkatës në drejtim të raportimit të aktivitetit; planifikimit të veprimtarisë; 

dokumentimit të mbledhjeve me libër të veçantë protokolli; analizën e zbatimit të vendimeve 

të marra; ushtrimin e kompetencave në kontrollin e mbikëqyrjen e zbatimit të politikave 

tregtare të shoqërisë nga administratorët etj. 

- Janë marrë vendime të pabazuara ligjërisht: vendimi nr.22, datë 24.12.2018; mungesa e 

firmosjes nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës të dy vendimeve të mbledhjes së datës 

30.01.2019; vendimi qarkullues nr.6/1 datë 21.03.2019 dhe nr. 12, datë 25.04.2019 etj.; ose 

jashtë afateve të përcaktuara në udhëzime të veçanta si vendimi nr. 21, datë 19.10.2018 etj. 

- Anëtarët e Këshillit mbikëqyrës kanë përfituar padrejtësisht furnizim me naftë në 

kundërshtim me Ligjin nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i 

ndryshuar, neni 160; VKM nr. 642, datë 11.10.2005 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive 

anonime shtetërore” i ndryshuar, pika 6 paragrafi i fundit; si dhe VKM nr.570, datë 

03.10.2018 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore” pika 6 në vlerën 

477,440 lekë. (Trajtuar më hollësisht në Pikë 2, faqe 24-28, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

18.1 Rekomandimi: Këshilli mbikëqyrës të marrë masa për planifikimin, dokumentimin 

dhe raportimin e veprimtarisë tij; analizën e zbatimit të vendimeve të marra; ushtrimin e 

kompetencave në kontrollin e mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare të shoqërisë; 

anulimin e vendim-marrjeve të pabazuara ligjërisht, si dhe të heq dorë nga përfitimet e 

paligjshme. 

Vazhdimisht 
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19. -Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Administratorit, konstatohet se, 

relacionet që shoqërojnë praktikat e vendim-marrjes së Administratorit, ka raste që nuk janë 

të firmosura nga të gjithë punonjësit që kanë përgatitur materialet (Trajtuar më hollësisht në 

Pikë 2, faqe 24-28, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1 Rekomandimi: Administratori gjatë veprimtarisë së tij të administrojë dhe të vlerësojë 

të gjitha relacionet përkatëse jo vetëm nga ana e përmbajtjes por edhe formale (si data, 

referencat ligjore, nënshkrimet etj.) për të siguruar vendim-marrje të bazuar dhe argumentuar. 

Vazhdimisht  

 

20. -Gjetje nga auditimi: Vendimet e marra nga administratori në pjesën më të madhe janë 

për çështje të marrëdhënieve të punës, por që nisur nga penalizimi i shoqërisë në periudhat e 

mëparshme për largimet e paligjshme nga puna, si dhe çështjet në proces gjykimi, tregon se 

nuk është zbatuar drejtë kuadri ligjor përkatës. (Trajtuar më hollësisht në Pikë 2, faqe 24-28, 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1 Rekomandimi: Për të gjitha vendim-marrjet që kanë të bëjnë me administrimin e 

marrëdhënieve të punës të kërkojë relacion të hollësishëm nga drejtoritë teknike, juridike dhe 

burimet njerëzore, me synim argumentimin e tyre ligjor dhe shmangien e problemeve 

financiare për Albpetrol SHA dhe atyre sociale për punonjësit. 

 Vazhdimisht  

 

21. -Gjetje nga auditimi: Përgjithësisht, në praktikat e vendimeve mbi fitimin e munguar 

bujqësor si rezultat i marrjes në përdorim të tokës bujqësore që shërben në prodhimin e 

hidrokarbureve si shesh për shfrytëzimin e tyre ka mangësi në plotësimin e tyre, afatet 

kohore, mospërputhje të zërit të sipërfaqes së tokës në zotërim etj., duke shkaktuar dyshime 

të arsyeshme mbi saktësinë e përfitimeve të akorduara. (Trajtuar më hollësisht në Pikë 2, faqe 

24-28, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

21.1 Rekomandimi: Drejtoria Juridike në bashkëpunim me Mjedisin dhe atë financës të 

hartojë dhe të miratojë procedura të posaçme të përditësuara me legjislacionin aktual për 

praktikat e vendimeve mbi fitimin e munguar bujqësor si rezultat i marrjes në përdorim të 

tokës bujqësore nga Albpetrol SHA që shërben në prodhimin e hidrokarbureve, me qëllim që 

të shmangen praktikat e parregullta në këtë drejtim. 

Brenda datës 30.10.2019 

 

22. -Gjetje nga auditimi: Vendimet për dhënie karburanti për këshillin mbikëqyrës, për 

shtesë page dhe shpërblim për zbatim kontrate janë të paargumentuara dhe në kundërshtim 

me Ligjin nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, neni 

160; VKM nr. 642, datë 11.10.2005 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime 

shtetërore” i ndryshuar, pika 6 paragrafi i fundit; si dhe VKM nr.570, datë 03.10.2018 “Për 

këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore” (Trajtuar më hollësisht në Pikë 2, 

faqe 24-28, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

22.1 Rekomandimi: Administratori të marrë  masa për anulimin e Vendimeve: nr.139, datë 

05.04.2019 “Për një ndryshim në Vendimin nr.317, date 04.11.2013 mbi miratimin e kuotës 

se karburantit te anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës të shoqërisë Albpetrol SHA”; nr.281, datë 

05.06.2019 Për miratimin e shtesës  mujore mbi pagë në masën 10,000 lekë për njësinë e 

autoritetit përgjegjës për parandalimin e konfliktit të interesave, si dhe nr.301, datë 

12.06.2019 “Për shpërblimin e anëtarëve të grupit të punës“ në masën e ½ page mujore për 

punonjësit e QFT Patos që kanë kryer evadimin e mallrave dhe materialeve sipas kontratës 

nr.11860/11, datë 21.01.2019, për shkak se janë të bazuar ligjërisht. 
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Menjëherë 

 

23.-Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit tender i hapur “Blerje uniforma pune 

për punonjësit” të datës 28.01.2019 me vlerë 16,530,900 lekë, grupi i punës për përllogaritjen 

e fondit limit me veprimet dhe mosveprimet e tij nuk ka harmonizuar alternativat dhe nuk ka 

zbatuar me përpikmëri nenin 59 të VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, duke shkaktuar rritjen e paargumentuar të 

kostos për këtë procedurë prokurimi prej 2,171,910 lekë (Trajtuar më hollësisht në Pikë 2, 

faqe 24-28, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

23.1 Rekomandimi: Administratori i shoqërisë, në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor 

të marrë masa për trajnimin e zyrtarëve të prokurimit dhe monitorimin e tyre, me qëllim 

ezaurimin e plotë dhe të saktë të alternativave të mundshme të përcaktimit të fondit limit, me 

qëllim maksimizimin e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike. 

Vazhdimisht 
 

24.-Gjetje nga auditimi: Gjatë zbatimit të kontratës për procedurën e prokurimit Kërkesë për 

propozim me mjete elektronike “Blerje goma automjetesh” nënshkruar më datë 12.11.2018 

me vlerë të përgjithshme prej 6,508,200 lekë pa TVSH,  

- Komisioni teknik për kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të gomave, ka marrë 9 artikuj me 

vlerë 1,067,000 lekë të prodhuara mbi 6 muaj nga data e furnizimit në kundërshtim me 

specifikimet teknike të kontratës; 

- Administratori i Albpetrol SHA nuk ka respektuar kërkesat e Udhëzimit të Ministrit të 

Financave nr.30, datë 27.12.2011 i ndryshuar lidhur me përbërjen e Komisionit teknik për 

kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të gomave, pasi juristi dhe kolaudatori nuk janë 

specialistë të fushës, si dhe nuk është përfshirë punonjësi me përgjegjësi materiale. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme kanë sjellë si pasojë marrjen e mallit me cilësi jo në 

përputhje me specifikimet e kontratës (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

24.1 Rekomandimi: Administratori në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor të marrë 

masat e nevojshme për caktimin e zyrtarëve të prokurimit në përputhje me kërkesat e 

harmonizuara të kuadrit rregullator, si dhe të bëjë monitorimin e veprimtarisë së tyre. 

Vazhdimisht 

 

25.-Gjetje nga auditimi: - Në QSHANG Patos zbatohen 25 kontrata të ndryshme për shitjen 

e gazit, nga 5 faqe që ka secila, në faqen 2 mungon firma e përfaqësuesit ligjor e furnizuesit 

Albpetrol SHA dhe është vetëm me firmën e blerësit, gjë që të çon në dyshimin e arsyeshëm 

se kontratat kanë pasur ndërhyrje në zëvendësimin e kësaj flete; 

- Sipas të dhënave nga QASHNG Patos nga 26 kontratat e shitjes së gazit të vitit 2018, 23 

prej tyre nuk kanë paguar në Albpetrol SHA 20% të vlerës së kontratës në momentin e 

lidhjes, në zbatim të nenit 4 të kontratës, duke rrezikuar krahas të tjerave krijimin e 

detyrimeve debitorë dhe abuzimin me kontratën. 

- Për subjektin G.B ka dy kontrata furnizimi brenda së njëjtës periudhë: e datës 18.05.2018 

me afat deri me 18.05.2019 për sasinë 400 N/m³ gaz në muaj, si dhe e datës 24.10.2018 po 

me afat një vjeçar (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

25.1 Rekomandimi: Administratori i Albpetrol SHA të marrë masat e nevojshme për të 

analizuar dhe nxjerrë përgjegjësitë dhe kthimin në kushte ligjore të kontratave për shitjen e 

gazit, duke kërkuar pagesën prej 20 % të vlerës së kontratës, sipas përcaktimeve në këtë 
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dokument ligjor. 

Brenda datës 30.10.2019  

 

26.-Gjetje nga auditimi: - Kontrata e furnizimit me gaz për subjektin “A.O&G.” SHPK është 

kopje e datës 05.11.2018 me afat një vjeçar për sasinë mujore 25,000 N/m³, me 5 fletë nga të 

cilat 4 vetëm me firmën e përfaqësuesit ligjor të blerësit A.P, ndërsa fleta e fundit me firmat e 

përfaqësuesit ligjor të furnizuesit Albpetrol SHA z. K.B dhe të blerësit “A.O&G.” SHPK.  

- Kontrata e furnizimit me gaz për subjektin “A.O.&G.” SHPK ka përcaktuar çmimi i shitjes 

prej 50 lekë për 1000 N/m³, pra 49,95 lekë për N/m³ më pak se sa përcaktimi i çmimit të 

shitjes në Programin ekonomik të Albpetrol SHA. Në këtë mënyrë shoqërisë Albpetrol i është 

shkaktuar deri tani një dëm prej 10,881,607 lekë. (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-

100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

26.1 Rekomandimi: Administratori i Albpetrol SHA të rinegociojë dhe të vërë në kushte 

ligjore kontratën e furnizimit me gaz për subjektin “A.O.&G.” SHPK, duke vendosur çmimi i 

shitjes prej 50 lekë për N/m³, sipas përcaktimit të këtij çmimi të shitjes në Programin 

ekonomik të Albpetrol SHA.  

Brenda datës 30.10.2019 
 

27.-Gjetje nga auditimi: - Në vitin 2019 janë aktive 19 kontrata të furnizimit me gaz, 16 nga 

të cilat vazhdojnë të furnizohen edhe pse kanë detyrime të papaguara për gazin e furnizuar, në 

një kohë që në zbatim të pikës 6.1 të nenit 6 të kontratës, furnizuesit i ka lindur e drejta të 

zgjidhë menjëherë kontratën, kur blerësi nuk paguan detyrimin brenda 30 ditëve. 

- Nga zbatimi i kontratave të shitjes së gazit për vitin 2018 dhe janar-qershor 2019 është 

krijuar detyrimi i pa likuiduar prej 10,770,442 lekë, e cila përbën dëm ekonomik për 

Albpetrol SHA (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

27.1 Rekomandimi: Administratori i Albpetrol SHA dhe Drejtori i QASHNG Patos të 

marrin masa për të velur detyrimet debitore prej 10,770,442 lekë, duke nisur nga zgjidhja e 

kontratës dhe deri në procedim gjyqësor. 

Menjë herë 

 

28. Gjetje nga auditimi: Prodhimi i  naftës nga veprimtaria prodhuese e shoqërisë Albpetrol 

SHA përgjatë vitit 2018 u realizua 89477 ton nga 100419 ton të programuar ose 89.1% me 

një bazë mesatare ditore prej 245.14 Ton/ditë. Në treguesit e kompanisë është përfshirë edhe 

aktiviteti i M-H, nga i cili PPE+PPA i llogaritur për vitin 2018 është 43,657 ton kundrejt një 

programi prej 44,313 ton. Për vitin  2018, është  bërë hyrje nga Kontraktorët, sasia 57,072 ton 

naftë, nga e cila 38,598 ton përbën detyrimin vjetor , ndërsa pjesa tjetër  përbën  detyrime të 

prapambetura kryesisht nga B.P.A Ltd.  

Nga kalkulimet e të dhënave detyrimi (PPE+PPA) total i mbetur deri më 31 Dhjetor  2018 

rezulton 60397.57 ton naftë. Prodhimi i gazit nga vet Albpetrol për vitin 2018 u realizua 629 

mijë N/m3 nga 1020 mijë N/m3 programuar ose 61.66 %. Investimet për vitin 2018 janë 

realizuar në vlerën 465,854 mijë lekë nga 735,948 mijë lekë të programuar ose  63.3 %. Nga 

auditimi rezulton se për shkak të ristrukturimit dhe rishikimit të programit ekonomiko-

financiar, një pjesë e investimeve nuk u realizuan. Gjithashtu, një pjesë e investimeve të 

realizuara në vitin 2018 i përkasin realizimit të kontratave të investimeve për vitin 2017.  

Albpetrol SHA për 3 mujorin I të vitit 2019 vazhdon edhe gjatë këtij viti të ketë një 

mosrealizim të planit ekonomiko-financiar. Nuk dokumentohet një monitorim i vazhdueshëm 

nga Administrata Qendrore përkundrejt Qendrave të Prodhimit të naftës në mënyrë që të 
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punohet dhe nxiten qendrat për të çuar përpara proceset sipas programit (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 4, faqe 36-41, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

28.1 -Rekomandimi:- Shoqëria Albpetrol SHA të analizojë shkaqet dhe faktorët që ndikojnë 

mosrealizimin e buxhetit, duke u mbështetur në faktorët realë të riskut.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

29. Gjetje nga auditimi: Shoqëria Albpetrol SHA nuk ka krijuar dhe transferuar fondin e 

veçantë monetar për ish-të përndjekurit politik, në zbatim të ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 

“Për krijimin e fondit të veçantë monetar për ish-të dënuarit e të përndjekurit politikë”, 

shkronja “b” të nenit 1 dhe VKM nr. 392, datë 12.08.1999 “Për administrimin e fondit të 

veçantë monetar, të krijuar sipas ligjit nr. 7598, datë 01.09.1992 “Për krijimin e fondit të 

veçantë monetar për ish-të dënuarit e të përndjekurit politikë për të arkëtuar për llogari të 

Institutit të Integrimit të ish-të Përndjekurve Politikë shumën 1 % të fondit të pagave për 

vitin 2018. Për periudhë e auditimit, shuma që duhej të paguajë kompania në total është rreth 

10,843,575 lekë (Trajtuar më hollësisht në Pikë 3, faqe 28-36, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

29.1 Rekomandimi: Albpetrol SHA duhet të derdhë në favor të Institutit të Integrimit të ish 

të Përndjekurve Politikë shumën 1 % të fondit të pagave për vitin 2018 dhe 2019. Detyrimi i 

Shoqërisë vetëm për 11 muajt e periudhës së audituar është 10,843,575 lekë. 

 

30. Gjetje nga auditimi: Shoqëria Albpetrol sha ka realizuar inventarizimin e gjithë 

Shoqërisë në fund të vitit 2018 në zbatim të ligjit Nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, mbështetur në nenet 158, pika 3 germa a,  neni 166 

pika 1, i ligjit 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtarë”, i ndryshuar, 

Statutin e Shoqërisë Albpetrol SHA. Udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011.Nga auditimi u 

konstatua se në inventarët qarkulluese ka mallra me qarkullim të ngadalte në vlerën 

1,161,977 mijë lekë  dhe mallra stoqe në vlerën 261,824 mijë lekë. Edhe nga pasuritë e 

paluajtshmen AAM ka aktive jashtë funksionit në vlera të konsiderueshme (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 6, faqe 64-79, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

30.1 Rekomandimi: Shoqëria nëpërmjet drejtimit të saj, duhet të marrë masa për: a- një 

vendimmarrje në lidhje me artikujt e magazinës të evidentuar dhe të listuar  stok, me 

qarkullim të ngadalshëm dhe të papërdorshëm për veprimtarinë ekonomike në shkallë 

shoqërie, në përputhje me kriteret ligjore të trajtimit të tyre; b. asetet jashtë funksionit që nuk 

i shërbejnë aktivitetit kryesor të Shoqërisë, të shihet mundësia e dhënies në përdorim të 

tretëve dhe gjenerimit të të ardhurave. 

Në vazhdimësi 

 

31. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i regjistrimit të pronave të patundshme të Shoqërisë 

Albpetrol u konstatua se, në shkelje të pikës 7 kur flitet për detyrat e Drejtorisë Juridike dhe 

në pikat 6 e 13 kur flitet për detyrat e Drejtorisë së Privatizimit dhe Administrimit të Pronës 

në Rregulloren Nr.1357 datë 22.04.2013 të Shoqërisë, janë të pa regjistruara në ZVRPP-të 

vendore përkatëse 1776  puse dhe 21 objekte të Shoqërisë ose në total 1,797 pasuri të saj. 

Nga auditimi u konstatua se numri i pasurive të patundshme të shoqërisë është gjithsej 5,751 

pasuri. Numri i pronave të paregjistruara zë një peshë prej 31,2%. Nëse do të shtonim këtu 

edhe 4,7% të pronave që janë regjistruar me Vërtetim nga dokumenti hipotekor, pasuritë pa 

dokumentin ligjor të vërtetimit të pronësisë, Certifikatën e pronësisë, shkon 39% e numrit 

total të pronave (Trajtuar më hollësisht në Pikë 6, faqe 64-79, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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31.1 Rekomandimi: Shoqëria duhet të marrë masa dhe t'i kushtojë një rëndësi të posaçme 

regjistrimit dhe certifikimit të pasurive të saj të patundshme në zyrat e kadastrave përkatëse 

duke zgjidhur sa më shpejt e me seriozitet të gjitha konfliktet e pronësisë me të tretët. 

Brenda vitit 2019 

 

32. Gjetje nga auditimi: Nga ana e KLSH nga auditimi për zbatimin e rekomandimeve nga 

auditimet e mëparshme, rezulton se KLSH me shkresën përcjellëse nr. 795/17, datë 

09.01.2019 ka rekomanduar 106 masa, nga të cilat: 27 masa organizative, 18 masa zhdëmtimi 

me vlerën 387,496,886 mijë lekë, 20 masa të ardhura të munguara për shoqërinë, një masë e 

ardhur e munguar, 2 masa për dëm ekonomik pa mundësi llogaritje të plotë nga grupi i 

auditimit, 18 masa për eliminimin e efekteve negative dhe 20 masa disiplinore, (Mbështetur 

në Kodin e Punës). Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe 

zbatimit të rekomandimeve është si më poshtë: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 27 masa organizative, nga të cilat, janë pranuar 26 

masa dhe nga këto masa, janë zbatuar 4 masa, janë në proces 12 masa, nuk janë zbatuar 10 

masa. 

Konkretisht janë zbatuar rekomandimet nr. 5, 6, 8 dhe 10. Janë në proces zbatimi 

rekomandimet nr. 4, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27. Nuk janë zbatuar 

rekomandimet nr. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 24, 25, 26. 

b. Për shpërblim dëmi janë lënë 18 rekomandime në vlerën 387,496,886 mijë lekë nga të 

cilat 15 masa janë në proces, 1 masë është zbatuar plotësisht dhe 2 masa nuk janë zbatuar, 

konkretisht është zbatuar rekomandimi nr. 12, janë në proces zbatimi rekomandimet nr. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18. Nuk janë zbatuar rekomandimet nr. 13 dhe 14. 

-Nga 20 masa të ardhura të munguara për shoqërinë, nuk është zbatuar asnjë masë. 

-Nga një masë e ardhur e munguar si rrjedhojë e një vendimi të padrejtë në vitin 2004,e cila 

duhet të analizohet, nuk është zbatuar. 

-Janë 2 masa për dëm ekonomik pa mundësi llogaritje të plotë nga grupi i auditimi, nga të 

cilat të dy masat janë në proces zbatimi. 

-Nga 18 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, efiçiencë dhe efektivitet të fondeve publike, 

janë zbatuar plotësisht masa nr. 7 dhe 11, është në proces zbatimi rekomandimi nr. 8 dhe nuk 

janë zbatuar 15 masa. 

Janë rekomanduar sipas Kodit të Punës 16 masa disiplinore, “Vërejte me shkrim” ose 

“Largim nga detyra” prej të cilave janë zbatuar 14 masa disiplinore (Trajtuar më hollësisht në 

Pikë 1, faqe 10-24, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

32.1 Rekomandimi: Nga shoqëria Albpetrol SHA të merren masa për përshpejtimin e 

realizimit të rekomandimeve në proces zbatimi. Të merren masa për realizimin e 

rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme të KLSH-së, të cilat nga auditimet kanë 

rezultuar të pazbatuara, si dhe të ndiqen me vëmendje të posaçme ato të cilat janë në procese 

gjyqësore.  

 

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

  

33. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, sistemit të 

kontrollit të brendshëm dhe funksionimit të tij, u konstatua se në përgjithësi elementët e 

kontrollit të brendshëm nuk kuptohen nga njësia dhe janë të implementuara në shkallë shumë 

të ulët. Ky fakt provohet nga niveli i ulët i përputhshmërisë me kërkesat e manualit për 

menaxhimin financiar për kontrollin, ku njësia nuk ka përpiluar pyetësorin e vetëvlerësimit 



 

127 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Albpetrol” SHA Patos 

dhe deklaratën e cilësisë së kontrolleve si bazë për vlerësimin e secilit komponent në 

kundërshtim me pikën 1, neni 18  të Ligjit Për Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 

Nr.10296, datë 08.07.2010, i ndryshuar, dhe Manualin për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 8980, datë 15.07.2010, Kap 

V,Shtojca 2. 

-Për përbërësit e secilit komponent, nuk ka një rregullore të përditësuar për funksionimin 

administrativ në përshtatje të strukturës së ndryshuar, nuk janë përmbushur plotësisht 

detyrimet në kuadër të përgjegjshmërisë menaxheriale, për identifikimin dhe krijimin e 

Regjistrit të Risqeve, objektivave të vendosura, strategjive të riskut, veprime të cilat vënë në 

rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me sukses të veprimtarive në kundërshtim me 

pikat 1 dhe 2 të nenit 9; nenit 10; pikën 3 gërma “d” të nenit 12;  pikat 2 dhe 3 të nenit16; dhe 

nrnit 21 të ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010, i ndryshuar,  “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” (trajtuar më hollësisht në Pikë 11, faqe 118-120 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

33.1 Rekomandimi:- Nga Albpetrol SHA të merren masa për të ngritur një sistem efiçient të 

kontrollit të brendshëm dhe menaxhimit financiar, si dhe të merren masa për krijimin e 

regjistrit të riskut, gjurmëve të auditimit për veprimtaritë dhe proceset kryesore.  

      

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

34. Gjetje nga auditimi:- Kontrata e furnizimit “Blerje pompa centr0ifugale për QEMNG” 

është nënshkruar me OE “Q. S.” SHPK me datë 07.11.2018, me vlerë 2,292,000 lekë.  

Për marrjen në dorëzim të pompave, sipas Urdhrit të administratorit nr. 12334 prot., datë 

07.11.2018, është ngritur komisioni i përbërë nga z. S.Z, z. I.I, z. A.C, z. E.B, z. V.Sh, z. 

V.Xh, z. F.H, z. V.F dhe z. Dh.C. Me datë 21.01.2019, është mbajtur një akt teknik i cili 

është nënshkruar nga 5 anëtarë, ndërsa 4 të tjerë kanë paraqitur vërejtje. Anëtarët e komisionit 

të cilët nuk kanë nënshkruar aktin kanë paraqitur vërejtjet si më poshtë: 

- Pompat nuk janë origjinale. 

- Ka ndërhyrje në skemën e lidhjes së tyre. 

- Ka vibrime të duzë dhe uji nuk ka njëtrajtshmëri. 

- Largësia e hedhjes është e vogël. 

- Pompa e autobotit është montuar ulët. 

Nisur nga vërejtjet e paraqitura, anëtarët e komisionit z. S.Z, z. I.I, z. A.C, z. E.B, z. V.Sh, në 

kushtet kur është identifikuar që automjetet kenë qenë në gatishmëri dhe kanë realizuar me 

sukses fikje të zjarrit, duke funksionuar më mirë se mjetet e tjera, kanë vendosur: 

- Shtyrjen e kohës së testimit të pajisjeve me 3 muaj. 

- Realizimin e një marrëveshje me kontraktorit për një garanci 2 vjeçare. 

- Në marrëveshje të përcaktohet që kontraktori ka detyrim që të kthejë skemën e montimit 

sipas pompave origjinale, nëse kërkohet nga autoriteti kontraktor. 

- Duke qenë se disa anëtarë të komisionit nuk ishin dakord, i është kërkuar kontraktorit të 

garantoje funksionimin për dy vite, si dhe t‟i përgjigjet të gjitha kërkesave të Albpetrol 

(Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

34.1-Rekomandimi:- “Albpetrol” SHA Patos, të caktojë një komision me specialistë dhe pa 

pjesëmarrjen e anëtarëve aktualë, për verifikimin e saktësisë së pajisjeve të furnizuara, 

funksionit të tyre dhe përshtatjen me specifikimet teknike, duke marrë edhe në konsideratë 

vështirësitë që mund të lindin në të ardhmen për rinovimin e tyre. Gjithashtu të nxirren 

përgjegjësitë për mos realizimin e plotë të detyrave të lëna për komisionin e kolauditimit dhe 

marrjes në dorëzim. Likuidimi i kontratës të bëhet vetëm pas përfundimit të këtij procesi. 
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C.1 MASA SHPËRBLIM DËMI 

 

1-Gjetje nga auditimi: Këshilli mbikëqyrës ka marrë padrejtësisht karburant me kuota 

mujore 400 litra, e cila është në kundërshtim me Ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët 

dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar, neni 160; VKM nr. 642, datë 11.10.2005 “Për këshillat 

mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore” i ndryshuar, pika 6 paragrafi i fundit; si dhe 

VKM nr.570, datë 03.10.2018 “Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore” 

pika 6. Në këto kushte vlera e karburantit të marrë padrejtësisht nga anëtarët e këshillit 

mbikëqyrës përbën dëm ekonomik për “Albpetrol” SHA në vlerën 477,440 lekë (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 24-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1- Rekomandimi:- Administratori i Albpetrol SHA të marrë të gjitha masat e nevojshme 

administrative dhe të ndjekë të gjitha shkallët e gjyqësorit për arkëtimin e dëmit prej 477,440 

lekë të shkaktuar nga anëtarët e këshillit mbikëqyrës si rezultat i përfitimit të padrejtë të 

karburantit, sipas trajtimit në Raportin përfundimtar të auditimit. 

Menjëherë 

 

2-Gjetje nga auditimi: Nga zbatimi i 25 kontratave të shitjes së gazit për vitin 2018 dhe 

janar-qershor 2019, vlera prej 10,770,442 lekë, e cila përfaqëson detyrime të pa likuiduara 

nga kontratat e gazit për vitin 2018 dhe janar-qershor 2019, llogaritur me çmimin e shitjes 

sipas përcaktimit në programin ekonomik, por që mund të shndërrohet në humbje nga 

vendosja e çmimit më të ulët në kontratën e furnizimit të gazit për subjektin “A.O.&G.” 

SHPK, konsiderohet dëm ekonomik shkaktuar buxhetit e Albpetrol SHA (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1- Rekomandimi:- Administratori i Albpetrol SHA dhe Drejtori i QASHNG Patos të 

marrin masa për të vjelur detyrimet debitore nga kontratat e shitjes së gazit (sipas çmimit të 

miratuar) për vitin 2018 dhe janar-qershor 2019 në vlerën prej 10,770,442 lekë, duke nisur 

nga zgjidhja e kontratës dhe deri në procedim gjyqësor. 

Menjë herë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Marrëveshja hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e 

hidrokarbureve në vendburimin Gorisht – Kocul e cila është rimarrë në administrim nga 

Albpetrol SHA në vitin 2017, nga inventarizimi rezulton se mungojnë asete në vlerën prej 

65,634,660 lekë, të cilat përbëjnë dëm ekonomik për shoqërinë Albpetrol (Trajtuar më 

hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1- Rekomandimi:- Administratori i Albpetrol SHA, Drejtoria e Marrëveshjeve 

Hidrokarbure dhe Drejtoria Juridike të marrin masat e nevojshme lidhur me rikuperimin e 

vlerës së aseteve të munguara në vlerën prej 65,634,660 lekë. 

Brenda datës 31.10.2019  

 

4. Gjetje nga auditimi: Në tenderin  “Ndërtim tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17, në 

sektorin Cakran-Mollaj” kanë marrë pjesë 7 OE, nga të cilët për mungesë dokumentacioni 

janë skualifikuar 6 OE. Është shpallur fitues OE “B.” SHPK me vlerë oferte 15,537,751 lekë. 

Nga verifikimi i dokumentacionit në sistemin elektronik të APP rezulton se BOE “H.” SHPK 

dhe “Sh.A.” SHPK janë skualifikuar me argumentin: “Nuk ka paraqitur dokumentacion për 

të gjitha mjetet e kërkuara sipas pikës 2.3, kapaciteti teknik, germa d”. Nuk është cilësuar se 

cila nga makineritë nuk është në përputhje me dokumentet e tenderit.  
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Në makineritë e paraqitura nga OE “B.” SHPK, autoboti është një kamion me një cisternë të 

vendosur mbi kamion, por jo autobot. 

Nga auditimi i dokumentacionit në rrugë elektronike rezulton se BOE “‟H.‟ dhe „Sh.A.‟” 

SHPK, kanë paraqitur dokumentacion të rregullt për të gjitha makineritë sipas kërkesave të 

dokumenteve të tenderit dhe në këto kushte ky OE duhet të kualifikohej dhe të propozohej 

për nënshkrimin e kontratës.  

Diferenca e ofertës së paraqitur nga BOE “‟H.‟ dhe „Sh.A‟” SHPK, me ofertën e paraqitur 

nga OE fitues “B.” SHPK, me vlerë 2,523,484 lekë (15,537,751 lekë-13,014,267 lekë), 

përbën dëm ekonomik. 

Nga ballafaqimi i realizuar me z. B.L datë 29.07.2019, në cilësinë e kryetarit të komisionit 

pretendohet se: 

- Operatori Ekonomik “H.” SHPK nuk ka paraqitur automjet me vinç. 

- Gjeneratori i paraqitur nuk ka faturë tatimore. 

- OE ka paraqitur vetëm një motosaldatrice nga dy të kërkuara. 

Nga rishqyrtimi i dokumentacionit rezulton se automjeti i paraqitur është me vinç, kjo e 

vërtetuar nga fotografitë, por dhe nga dokumentacioni i mjetit. OE ka paraqitur automjetin 

me targë AA., dokumenti i pronësisë të të cilit me nr. FR., lëshuar me datë 30.04.2014 nga 

DPSHTRR Fier, e paraqet me përshkrimin “kamion me vinç të montuar”. 

Sa i përket gjeneratorëve, OE ka paraqitur kontratën noteriale nr. 11238 rep, nr. 3718 kol të të 

datës 27.12.2005, për blerjen e dy gjeneratorëve, nga subjekti shitës z. V.D. 

Sa i përket motosaldatriçeve theksojmë se, OE ka paraqitur një motosaldatriçe të blerë me 

faturë tatimore nr. 21395049, 2 motosaldatrice sipas deklaratës noteriale nr. 9122 Rep. datë 

06.08.2009, shoqëruar me faturë tatimore blerje nr. 02..., datë 31.05.2009. Në këtë faturë janë 

përfshirë gjithashtu dy saldaqtrice me oksigjen. 

Veprim në kundërshtim me Ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, neni 46, pika 1 (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 -Rekomandimi: - Nga “Albpetrol”SHA, të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i 

vlerës 2,523,484 lekë, nga anëtarët e KVO z. B.L, znj. R.G dhe z. S.H, për skualifikim dhe 

kualifikim të padrejtë të OE. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Komisioni teknik për kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të mallit 

objekt i kontratës “Blerje kabull fuqie” është ngritur sipas Urdhrit nr. 12881/13, datë 

05.04.2019, i përbërë nga z. V.Xh, z. L.I dhe z. A.C. 

Me datë 13.06.2019, u verifikuan materialet e furnizuara në magazinën e QFT. Nga 

verifikimi rezultoi se nuk ishte furnizuar kabulli i tensionit të mesëm sipas zërit 22 “Kabëll 

TM 3 x 50/6 kv”, në gjatësisë 100 ml. Në vend të këtij kabulli, kontraktori ka bërë furnizimin 

me kabull me një fije, i cili jo vetëm nuk i përshtatet specifikimeve, por nuk kryen qëllimin e 

përcaktuar.  

Vlera 156,000 lekë [(100 ml x 1,300 lekë) + TVSH], është përfituar padrejtësisht nga 

Kontraktori “V.” SHPK dhe përbën dëm ekonomik (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 

84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandimi: - “Albpetrol” SHA Patos, të kërkojë në rrugë ligjore duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i 

vlerës 156,000 lekë, nga Kontraktori “V.” SHPK, vlerë e cila është përfituar padrejtësisht, si 

pasojë e furnizimeve jo në përputhje me specifikimet teknike. 
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Menjëherë 

 

6. Gjetje nga auditimi:- Kontrata e furnizimit “Blerje pompa centrifugale për QEMNG” 

është nënshkruar me OE “Q. S.” SHPK me datë 07.11.2018, me vlerë 2,292,000 lekë. Afati i 

zbatimit është përcaktuar 20 ditë. Bazuar në aktin e marrjes në dorëzim, komisionit i është 

bërë e mundur verifikimi i pompave me datë 08.01.2019, ose 10 ditë me vonesë. Sa më sipër, 

bazuar në nenin 9 të kontratës, Kontraktori “Q.S.” duhet të penalizohej për vonesa në 

dorëzim me vlerë 77,200 lekë (1,930,000 lekë x 4/1000 x 10 ditë) (Trajtuar më hollësisht në 

Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1-Rekomandimi:- Nga “Albpetrol”SHA, të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, arkëtimi i vlerës 

77,200 lekë, nga Kontraktori “Q.S.”, për dorëzim të vonuar të furnizimit. 

Menjëherë 

 

C. 2.  DËM EKONOMIK - TË ARDHURA TË MUNGUARA 

 

1. Gjetje nga auditimi: Bazuar në të dhënat në dispozicion, për periudhën e zbatimit të 

marrëveshjes hidrokarbure për zonën Patos-Marinëz janë krijuar detyrime për pjesën e 

prodhimit PPE dhe ASP duke filluar nga viti 2011. Bazuar në çmimet e shitjes së naftës nga 

Kontraktori dhe çmimet e shitjes në momentin e likuidimit të këtyre sasive, Albpetrol SHA, 

ka pësuar humbje me vlerë 6,670,842 USD, ose 728,189 mijë lekë, nga të cilat për vitin 

2018, afërsisht 1,741,840 USD. Kjo vjen si pasojë e likuidimit të naftës brut jo në periudhën e 

lindjes së detyrimit, periudhë në të cilën çmimet e naftës brut në bursa ishin të favorshme (po 

ashtu çmimet me të cilat Kontraktori i ka shitur këto sasi), krahasuar me çmimet me të cilat 

është shitur kjo naftë e likuiduar për llogari të Albpetrol në vitet e fundit (2017-2018, 

periudhë në të cilën Kontraktori ka dhënë për Albpetrol sasinë 50.8 mijë ton nga detyrimet e 

viteve të mëparshme). Sasia e mësipërme është likuiduar në natyrë, pasi kontraktori nuk ka 

pranuar të shlyejë detyrimet në vlerë. 

- Kontraktori deri në fund të vitit 2018, i ka detyrim Albpetrol Sasinë 31,629 ton naftë brut, e 

cila është krijuar kryesisht në vitin 2011. Sa i përket kësaj sasie është hapur një proces 

arbitrazhi, i cili nuk ka përfunduar ende. 

Për vitin 2019 është rritur detyrimi për sasinë 150.23 ton, ose shprehur në vlerë (çmimi 

dhjetor 2018), në shumën 49,580 USD.  

Në marrëveshjen hidrokarbure nuk është parashikuar mundësia e krijimit të detyrimeve nga 

Kontraktori, rrjedhimisht as sanksione për veprime të tilla (Trajtuar më hollësisht në Pikë 

10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1-Rekomandimi: Albpetrol SHA, duhet të kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme nga 

Kontraktori në marrëveshje, shlyerjen e detyrimeve përkatëse. T‟i kërkohet Kontraktorit të 

shlyejë dëmin me vlerë 6,670,842 USD, ose 728,189 mijë lekë ndaj Albpetrol, pasi vonesa ka 

ardhur për arsye të vetë Kontraktorit. 

Menjëherë dhe vazhdimisht 

 

2. Gjetje nga auditimi:- Albpetrol SHA me shkresë nr. 2847 prot., datë 29.03.2019, i është 

drejtuar Kontraktorit dhe për dijeni Ministrisë dhe AKBN, në lidhje me auditimin e llogarive 

të Kontraktorit për raportet 3-mujore nr. 1, 2, 3 dhe 4 të vitit 2015, realizuar sipas njoftimit 

për auditim nr. 701 prot., datë 08.01.2018. Bazuar në këtë shkresë, i është kërkuar 

kontraktorit zbritja nga kostot hidrokarbure të vlerës 97,981,667 USD. 
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Bazuar në nenin 25 “Auditet” të Marrëveshjes Hidrokarbure, Albpetrol SHA ka zhvilluar 

procesin e auditimit të njoftuar me shkresën nr. 7601 prot., datë 15.11.2017, me Lëndë 

“Njoftim fillim proces auditimi për periudhën Q1, Q2, Q3 2017”. 

Nga auditimi ka rezultuar që për periudhën janar-shtator 2017, janë përfshirë në kosto 

hidrokarbure shpenzime në kundërshtim me marrëveshjen hidrokarbure me vlerë 46,211,029 

USD. 

Shpenzimet e përfshira në kosto hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshjen, kanë të bëjnë 

kryesisht me: 

Materiale të cilat nuk janë përdorur por deklarohen gjendje magazinimi. 

Shpenzime administrative mbi 250,000 USD, jashtë vendit. 

Përfshirja në konsto hidrokarbure dëmshpërblimi për zgjidhjen e e konfliktit me një kompani 

tjetër (trajtuar edhe në auditin e KLSH 2016). 

Shpenzime transport mbi buxhetin e miratuar. 

Detyrimet të ndërsjella të Kontraktorit me nënkontraktorë si A. dhe D.. 

Shpenzime për qira toke, pagesa për shërbime të pa përfshira në kontratat me të tretë, pa 

dokumentacion justifikues etj. 

Pas zbritjes së kostove hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshjen me vlerë 144,192,696 

USD (97,981,667 USD + 46,211,029 USD), koeficienti R rezulton mbi 1 dhe bazuar në 

Nenin 9.2 të Marrëveshjes Hidrokarbure, kontraktori (duke zbritur vetëm vlerën e mësipërme, 

pasi vlera të tjera janë në proces arbitrazhi), i detyrohet buxhetit të shtetit vlerën 17,214,348 

USD [(3,330,433,000-3,296,004,304)/2]. Po ashtu, Kontraktori i detyrohet Albpetrol masën 3 

% të prodhimit dhe jo 1 %, e cila pas llogaritjeve rezulton në sasinë  82372 ton [(33323.5 + 

7862.7) ton x 2], e cila referuar çmimit në bursë për vitin 2018 shprehur në vlerë 27,185,231 

USD (82372 ton x 330.03 USD/ton). 

Sa më sipër, vlera 44,399,579 USD (17,214,348 USD + 25,237,256), përbën të ardhura të 

munguara për buxhetin e shtetit dhe buxhetin e shoqërisë. 

Nga ana e Albpetrol janë audituar edhe llogaritë kosto hidrokarbure të kontraktorit për 3 

mujorin e 4 të vitit 2017 (Trajtuar më hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 -Rekomandimi:- Albpetrol SHA, duhet t‟i kërkojnë Kontraktorit zbritjen e shpenzimeve 

të përfshira në kostot hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshje hidrokarbure me vlerë 

144,192,696 USD. Pas zbritjes së kësaj vlere (duke shtuar edhe shpenzimet për 3 mujorin e 4 

të vitit 2017), të rillogaritet Koeficienti R, i cili për gjysmën e fitimit të krijuar i detyrohet 

Qeverisë Shqiptare vlerën 17,214,348 USD, ose 1,879,118 mijë lekë dhe “Albpetrol” SHA 

sasinë 82372 ton naftë brut, ose vlerën 27,185,231 USD. 

2.2 –Rekomandimi:-Nga ana e Albpetrol SHA, të merren masa për auditimin e llogarive të 

kostos hidrokarbure të raportuara nga Kontraktori edhe për vitin 2018 dhe në vazhdimësi. 

 

Në mbledhjen e radhës së ACM 

 

3. Gjetje nga auditimi: Kontraktori sipas marrëveshjes hidrokarbure me Kompaninë “Sh.I. 

Ltd” në vazhdimësi ka krijuar detyrime ndaj Albpetrol për sasinë e naftës brut, nga ndarja e 

prodhimit. Deri në fund të 3 mujorit I, të vitit 2019, kontraktori i detyrohet Albpetrol SHA 

sasinë 81.59 ton naftë brut, ose shprehur në vlerë në shumën 26,929 USD. 

Bazuar në shkresën e Albpetrol nr. 5630/2 prot., datë 12.06.2019, rezulton se Kontraktori i 

detyrohet Albpetrol për llogari të bonuseve të trajnimit vjetor vlerën 151,586 USD (Trajtuar 

më hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 



 

132 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Albpetrol” SHA Patos 

3.1-Rekomandimi:- Albpetrol SHA, duhet të kërkojnë në mënyrë të vazhdueshme nga 

Kontraktori në marrëveshje, shlyerjen e detyrimeve përkatëse. T‟i kërkohet Kontraktorit të 

shlyejë detyrimin  në sasi 81,59 ton naftë brut, vlerë 26,929 USD, ose 2,939 mijë lekë si dhe 

të marrë masa për zhvillimin e trajnimeve, për të cilat është parashikuar vlera 151,586 USD, 

ose 16,547 mijë lekë. 

Në mbledhjen e radhës së ACM 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga ana e Albpetrol është realizuar auditim i llogarive të kostos 

hidrokarbure për vitin 2017. Auditimi është njoftuar me shkresë nr. 3665 prot., datë 

24.04.2018. Po me këtë shkresë është kërkuar zbritja e shpenzimeve të përfshira në kosto 

hidrokarbure si më poshtë: 

Fatura pagese pa asnjë dokumentacion. 

Fatura për raporte monitorimi, ndërkohë që nuk ka raporte të tilla. 

Fatura shërbimi pa asnjë kontratë të nënshkruar. 

Fatura furnizim hekuri, furnizim i cili nuk është i përfshirë në kontratën përkatëse etj. 

Kontraktori ka përfshirë në kostot hidrokarbure shpenzime në kundërshtim me marrëveshjen 

hidrokarbure me vlerë 351,514 USD, vlerë e cila duhet të zbritet nga kjo llogari, duke 

rishikuar koeficientin R. Për transaksionet e deklaruara nuk mbahet dokumentacion si dhe 

konstatohet se përfshihen elementë të cilët nuk janë të përcaktuara në kontratat me 

nënkontraktorët për shërbime të ndryshme, veprime në kundërshtim me Shtojcën B, Pika 

2.1, të ndryshuar, të marrëveshjes hidrokarbure (Trajtuar më hollësisht në Pikë 10, faqe 

100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: - Albpetrol SHA, duhet t‟i kërkojnë Kontraktorit zbritjen e shpenzimeve 

të përfshira në kostot hidrokarbure në kundërshtim me marrëveshje hidrokarbure me vlerë 

351,514 USD, ose 38,371 mijë lekë dhe rillogaritjen e koeficientit R. 

Në mbledhjen e radhës së ACM 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i marrëveshjeve hidrokarbure konstatohet se për 

periudhën objekt auditimi, mosrealizimi i detyrimeve të kontraktorëve ndaj Albpetrol SHA 

për Prodhimin Para Ekzistues (PPE) dhe Pjesa e Prodhimit për Albpetrol-in (PPA) është në 

vlerën prej 2,580,737 USD, e ndarë  si më poshtë: 

-Në periudhën tremujori i tretë 2018 – tremujori i parë 2019 (mungojnë të dhënat për 

tremujorin e dytë 2019 i cili është pjesë e periudhës së auditimit) janë 8018 ton naftë brut që 

“A.O.G” SHA i detyrohet Albpetrol SHA për PPE dhe PPA, sasi prodhimi që përfaqëson 

vlerën prej 2,435,218 USD e cila përbën të ardhura të munguara për Albpetrol SHA. 

-Kontraktori T.O.S SHA i detyrohet Albpetrol SHA, për deficitin e krijuar prej 564.28 ton 

naftë brut, e cila vlerësuar me çmimin përkatës është në vlerën 145,519.42 USD, ose 15,884 

mijë lekë, e cila e cila përbën të ardhura të munguara për Albpetrol SHA. 

Të ardhurat e munguara në shumën e mësipërme kanë ulur efektivitetin e veprimtarisë së 

Albpetrol SHA, për më tepër që detyrimet progresive janë akoma dhe më të mëdha (Trajtuar 

më hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Administratori dhe Drejtoria e Marrëveshjeve të vazhdojnë përpjekjet për 

të rikuperuar detyrimet e kompanive që rrjedhin nga marrëveshjet hidrokarbure për PPE dhe 

PPA, duke dokumentuar këtë korrespondencë, si dhe duke i bërë objekt diskutimesh dhe 

debati në të gjitha rastet e mbledhjeve të Komitetit Këshillimor.  

Vazhdimisht 

6. -Gjetje nga auditimi: Gjatë zbatimit të Marrëveshjes hidrokarbure për vendburimin 

Visokë, kontraktori T.O.S SHA ka krijuar detyrime financiare për shërbimet e ofruara nga 
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Albpetrol SHA deri më 31.03.2019 në vlerën prej 58,809,774 lekë, lidhur me shërbimet me 

agregatë, faturat e energjisë elektrike etj., të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për 

shoqërinë. Mungesa e kësaj vlere ka sjellë si pasojë uljen e efektivitetit të përdorimit të 

fondeve publike të Albpetrol SHA (Trajtuar më hollësisht në Pikë 10, faqe 100-118, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandimi: Administratori, Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Financës të bëjnë një 

analizë të hollësishme mbi situatën e krijuar, duke nxjerrë përgjegjësitë përkatëse, për të 

gjitha shërbimet e kryera por të pa likuiduara nga Albpetrol SHA ndaj kontraktorëve të 

marrëveshjeve; të vazhdojë përpjekjet për vjeljen e këtyre detyrimeve, si dhe të marrë masa 

për mos përsëritjen e tyre.  

Vazhdimisht 

 

C. 3 MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICIENCË DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 
 

1. Gjetje nga auditimi: Për periudhën e auditimit gusht 2018 qershor 2019 kompania ka 

kryer shpenzime në vlerën 154,070,279 lekë në zërin shpërblime në vlerën totale të 

201,896,827 lekë nga të cilat 154,272,175 lekë janë të justifikuara dhe të parashikuara në 

program pasi janë shpenzime për vjetërsi pune dhe për punonjësit e planifikuar për t'u 

larguar.  Shpenzimet në vlerën 154,070,279 lekë janë shpenzime të pajustifikuara, të 

paparashikuara në planifikimin e e miratuar nga MIE për vitin 2018, ku është rishikuar 

programi i zhvillimit ekonomik të Shoqërisë për vitin 2018, të aprovuara nga Këshilli 

Mbikëqyrës. Këto shpenzime janë të pa mbështetura në ligj ndaj ato konsiderohen efekt 

negativ financiar (Trajtuar më hollësisht në Pikë 3, faqe 28-36, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1 Rekomandim: Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i Shoqërisë, Drejtoria e Financës së 

Shoqërisë, duhet të marrin masa shqyrtimin e vlerës së mësipërme rast pas rasti, duke 

shmangur praktika të tilla në të ardhmen. 

Deri në 31 dhjetor 2019 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i listëpagesave të pagave në natyrë (dietave) për muajt 

gusht 2018-01 korrik 2019, rezulton se është paguar në masën 500 lekë në ditë për të gjithë 

punonjësit e Shoqërisë, me një vlerë prej 221,019,661 lekë në total. Sipas VKM nr. Nr. 68, 

datë 7.2.2018 “Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së 

përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore”, pika 2, germa a), kjo dietë 

është caktuar në masën 300 lekë lekë në muaj ose shprehur në vlerë në shumën 132,611,796 

lekë. 

Diferenca në vlerë 88,407,864 lekë (221,019,661 – 132,611,796) konsiderohet efekt negativ 

financiar negativ në përdorimin e fondeve (Trajtuar më hollësisht në Pikë 3, faqe 28-36, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandim: Këshilli Mbikëqyrës, Administratori i Shoqërisë, Drejtoria e Financës së 

Shoqërisë, duhet të marrin masa shqyrtimin e vlerës së mësipërme rast pas rasti, duke 

shmangur praktika të tilla në të ardhmen nëpërmjet harmonizimit të akteve legjislative 

përkatëse (Ligj, VKM, Kontratën Kolektive të punësimit dhe Kontratë Individuale). 

  

Deri në fund të vitit 2019 
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3. Gjetje nga auditimi: Për periudhën e auditimit gusht 2018 qershor 2019 janë hapur rreth 

125 çështje gjyqësore kundër shoqërisë nga të cilat ka vendim të ndërmjetëm për 62 çështje 

nga të cilat 32 janë humbur dhe 30 janë fituar në shkallët e ulta të gjykimit nga Albpetrol sha 

dhe për 62 kërkesa çështja është në proces në shkallë të parë të gjykimit, pa vendim. 

Për 5 muajt e fundit të vitit 2018 Shoqëria ka shpenzuar prej humbjes së një numri të 

konsiderueshëm gjyqesh (30 çështje) me punëmarrësit e shkarkuar, duke shkaktuar një dëm 

ekonomik në vlerën 54,985,953 lekë, ku përfshihen edhe shpenzimet përmbarimore. Ndërsa 

përsa i takon gjashtëmujorit të parë të vitit 2019, shoqëria ka shpenzuar nga humbja e 

çështjeve gjyqësore (68 çështje) me punëmarrësit e shkarkuar, 44,674,086 lekë. Pra, për të 

gjithë periudhën e auditimit, nga humbja e proceseve gjyqësore dhe me ekzekutimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë prej kompanive përmbarimore, Shoqëria 

Albpetrol Sha ka humbur gjithsej 99,660,039 lekë (54,985,953 + 44,674,086) si rezultat i 

shkeljes së pikës G/1/5 dhe I/1/10 të Rregullores së Brendshme të Shoqërisë me nr.1357 

dt.22.04.2013 (Trajtuar më hollësisht në Pikë 3, faqe 28-36, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

3.1 Rekomandim: Strukturat drejtuese të Shoqërisë duhet të punojnë më mirë në të ardhmen 

për të hartuar e përditësuar kontratat individuale dhe kolektive të punësimit dhe marrëdhëniet 

me sindikatat, gjithë procedurën e konkurrimit dhe rekrutimit të punonjësve në përputhje me 

legjislacionin në fuqi si edhe të ndjekin me përparësi çdo çështje gjyqësore në të gjitha 

shkallët e gjykimit me ish punonjësit e saj, për të minimizuar humbjet nga shpenzimet për 

vendimet gjyqësore të formës së prerë në favor të punonjësve të larguar.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Gjatë 5 mujorit të fundit gusht-dhjetor 2018 në kompani duhet të 

kishte një shkurtim prej 584 punonjësish. Referuar Vendimit nr. 27 datë 24.12.2018, të 

Këshillit Mbikëqyrës gjatë këtij 5 mujori ka pasur në total rreth 267 punonjës më tepër nga 

planifikimi me efekt financiar negativ prej 12,168,259 lekë në financat e kompanisë duke 

marrë parasysh pagën mesatare prej 45,574 lekë (267 x 45,574). Ndërsa në gjashtëmujorin e 

parë të vitit 2019, referuar Strukturës aktuale organizative të Shoqërisë Albpetrol SHA,të 

miratuar me Vendimin nr.328, datë 14.01.2019 të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë 

(MEI), ka pasur gjithsej 29 punonjës më shumë nga parashikimi duke sjellë një efekt negativ 

financiar prej 1,465,747 lekë, duke marrë parasysh pagën mesatare prej 50,543 lekë (29 x 

50,543). Në periudhën e auditimit, ky efekt negativ total është në vlerën 13,634,006 

(12,168,259 + 1,465,747) lekë (Trajtuar më hollësisht në Pikë 3, faqe 28-36, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi: Administratori i shoqërisë, Drejtoria e Personelit dhe drejtoria Jurisike, të 

marrin masa për zbatimin e strukturës organike të miratuar, në zbatimin me rigorozitet të 

programit të punësimit dhe programit ekonomiko-financiar që të mbajë në punë numrin e 

parashikuar të punonjësve për të mos shkaktuar efekte negative nga shpenzimet e 

paparashikuara me fondin e pagave. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Aktualisht sistemi “Program kompjuterik për menaxhimin e 

magazinave dhe pajisja e tyre me barcode” nuk përdoret nga stafi i Albpetrol. Veprimet e 

hyrje daljeve të aseteve vazhdojnë të kryhen njësoj si para marrjes së sistemit, manualisht. 

Situata e krijuar në lidhje me mosvënien në përdorimit të sistemit, nuk e justifikon investimin 

e bërë prej 19,550,000 lekë pa TVSH. Si pasojë e mospërdorimit të sistemit, e gjithë vlera e 

shpenzuar për këtë sistem përbën përdorim pa efektivitet të fondeve. 
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Në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar 

(Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Projektraportit të Auditimit). 

5.1 -Rekomandimi: - Administratori dhe Sektori i IT i Alpetrol SHA të marrë masat për 

vënien në përdorim të sistemit “Program kompjuterik për menaxhimin e magazinave dhe 

pajisja e tyre me barcode”, i cili i ka kushtuar shoqërisë 19,550,000 lekë. 

Brenda periudhës së garancisë 

 

6. Gjetje nga auditimi: - Nga verifikimi analitik i zërave të specifikimeve teknike të 

kontratës “Zhvillim dhe mirëmbajtje të infrastrukturës mbështetëse të sistemeve IT”, u 

konstatua: 

- Pika 2.1 “Garanci për suport për EMC Storage ekzistues” dhe pika 2.2 “Garanci për suport 

për Cisco Servers dhe pajisjet Cisco Networking ekzistuese”, janë të pabazuara ligjërisht. 

Suporti për pajisjet hardwer-ike nuk janë të parashikuara në legjislacionet e sistemeve të 

informacionit. Në opinion të grupit të auditimit, ky zë nuk duhej të ishte parashikuar. Për 

pasojë vlera totale e dy zërave të mësipërm 2,593,959 lekë pa TVSH përbën përdorim pa 

efektivitet të fondeve. 

- Pikat 4.1 “Dizajni i ri, zhvillim dhe migrim i përmbajtjes aktuale të faqes Web” dhe pika 4.2 

“Shërbim instalimi dhe konfigurimi të software dhe hardware” janë llogaritur mbi bazë 

ditore, saktësisht 20 ditë x vlerën përkatëse ditore në lekë. Në opinion të grupit të auditimit, 

këto dy pika duhet të jenë “Lamp Sum”, pasi nuk mund të llogariten në sasi ditore. Për pasojë 

vlera totale e dy zërave të mësipërm 1,939,180 lekë pa TVSH përbën përdorim pa 

efektivitet të fondeve. 

Veprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi R.L, në cilësinë e personit të ngarkuar për 

hartimin e specifikimeve teknike. 

Në kundërshtim me Ligjin Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar 

(Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 -Rekomandimi: -Nga Administratori i Albpetrol SHA të analizohet vlera 4,533,139 lekë, 

e cila për Albpetrol SHA përbën përdorim pa ekonomicitet, efikasitet dhe eficience të 

fondeve, si dhe të marrë masat që në vijimësi të tregohet kujdes maksimal në prokurimin e 

zërave të kontratave në fushën e teknologjisë së informacionit. 

Brenda datës 30.10.2019 

 

7. Gjetje nga auditimi:-  Në preventivin e përgatitur nga z. A.B është përllogaritur pesha e 

tubit me parametra (Dn 168.3 mm, spesor 6.3 mm, gjatësi 2728 mm), në sasinë 77.2 ton, 

ndërkohë që nga ribërja e llogaritjeve pesha përkatëse rezulton 68.6 ton. Në preventivin e 

sistemit është hedhur tubacion me spesor 7.1 mm, por në specifikimet teknike (sistemi 

elektronik i prokurimeve), përsëri është përcaktuar tubacion më spesor 6.3 mm. Çmimi i 

paraqitur në ofertë për zërin e mësipërm është 185,857 lekë për ton. Në këto kushte, është 

parashikuar më tepër vlera 1,292,408 lekë [(77.2-68.6) ton x 150,280 lekë]. Në total, fondi 

limit është rritur në mënyrë të pa argumentuar me vlerë 1,292,408 lekë, vlerë e cila përbën 

efekt negativ financiar (Trajtuar më hollësisht në Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 -Rekomandim:- Nga ana e komisionit të përllogaritjes së fondit limit duhet të vendosen 

referenca të bazuara në koston reale, për blerjen e shërbimeve, mallrave dhe punimeve, me 

kosto sa më të përshtatshme në interes të institucionit. Sa i përket vlerës 1,292,408 lekë, gjatë 

zbatimit të kontratës, nga ana e mbikëqyrësit të punimeve duhet të bëhen verifikimet e 

nevojshme në lidhje me dimensionet e tubacioneve të furnizuara dhe analizimit të efekteve që 



 

136 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Albpetrol” SHA Patos 

kanë ardhur si pasojë e mos përcaktimit të saktë të dimensionit të tubave në specifikime 

teknike dhe preventiv. 

Vazhdimisht 

 

8. -Gjetje nga auditimi: Në përllogaritjen e fondit limit për procedurën e prokurimit tender 

i hapur “Blerje uniforma pune për punonjësit”, grupi i punës me veprimet dhe mosveprimet 

e tij nuk ka harmonizuar alternativat dhe nuk ka zbatuar me përpikmëri nenin 59 të VKM 

Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, 

duke shkaktuar rritjen e paargumentuar të kostos për këtë procedurë prokurimi prej 

2,171,910 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 8 faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

8.1- Rekomandimi:- Administratori i shoqërisë, në cilësinë e titullarit të autoritetit 

kontraktor të marrë masa për trajnimin e zyrtarëve të prokurimit dhe monitorimin e tyre, me 

qëllim ezaurimin e plotë dhe të saktë të alternativave të mundshme të përcaktimit të fondit 

limit, me qëllim maksimizimin e efektivitetit të përdorimit të fondeve publike. 

Vazhdimisht 

 

9. Gjetje nga auditimi: Komisioni teknik për kolaudimin dhe marrjen në dorëzim të gomave 

në procedurën e prokurimit Kërkesë për propozim me mjete elektronike “Blerje goma 

automjetesh”, ka marrë 9 artikuj me vlerë 1,067,000 lekë të prodhuara mbi 6 muaj nga data e 

furnizimit në kundërshtim me specifikimet teknike të kontratës (Trajtuar më hollësisht në 

Pikë 8, faqe 84-100, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1- Rekomandimi:- Administratori i shoqërisë të ngrejë një grup pune për verifikimin e 

dëmit të shkaktuar shoqërisë dhe evidentimin e përgjegjësive, për shkak të marrjes së mallit 

me cilësi jashtë specifikimeve teknike, si dhe të shmangë përsëritjen e rasteve të tilla, duke 

vendosur zyrtarë të prokurimeve persona të trajnuar për këtë qëllim. 

Brenda datës 30.10.2019 

 

 

 

V. KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT 
 

Ne kemi përfunduar auditimin e veprimtarisë ekonomiko financiare të “Albpetrol” SHA 

Patos në tërësi për periudhën nga data 01.08.2018 deri 30.06.2019, si dhe të pasqyrave 

financiare të cilat përbëhen nga pasqyra e pozicionit financiar të institucionit, pasqyra e 

performancës financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e fluksit të parasë, 

burimet dhe shpenzimet lidhur me investimet, pasqyra mbi gjendjen dhe ndryshimet në 

aktivet e qëndrueshme si dhe amortizimin e tyre, pasqyra e lëvizjes së fondeve dhe shënimet 

shpjeguese. Është audituar procesi i prokurimit publik, zbatimi i kontratave, paga dhe 

sigurime shoqërore, kreditorë dhe debitorë, largimet nga puna etj. 

 

Opinioni i kualifikuar i grupit të auditimit mbi përputhshmërinë e veprimtarisë së 

“Albpetrol” SHA Patos me kuadrin ligjor dhe rregullator. 

Në opinionin tonë, përveç çështjeve të trajtuara në bazën për opinionin e modifikuar, 

rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi (kriteret), të cilat në gjykimin 



 

137 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
   Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në “Albpetrol” SHA Patos 

profesional të audituesit të pavarur janë të përhapura në ndonjë rast edhe materiale, efektet e 

të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar
1
.  

 

Baza për opinionin. 

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit, si 

dhe Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Sektorit Publik  ISSAI 4100
2
 – Objektivi i 

audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni 

i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet 

materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me çështje të 

veçanta dhe ISSAI 4200 - Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë 

siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një çështjeje të veçantë është në 

përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur 

auditimi behet lidhur me auditimin e pasqyrave financiare. 

Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e 

Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- Kodi Etik. Ne i kemi përmbushur 

përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne 

besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit.  
 

Theksim të çështjes 

Ne duam të tërheqim vëmendjen e përdoruesve për disa çështje të cilat ndikojnë në cilësinë e 

informacionit financiar të paraqitur në pasqyrat financiare, aktivitetit ekonomik dhe 

monitorimit të marrëveshjeve hidrokarbure, duke përfshirë dobësitë në sistemin e kontrollit të 

brendshëm dhe mospërputhje të veprimtarisë me aktet ligjore. Konkretisht:  

- Dëme ekonomike-të ardhura të munguara nga zbatimi i marrëveshjeve hidrokarbure më 

vlerë 54.6 milionë Euro. 

-Dëmet ekonomike të konstatuara janë në vlerën 0.7 milionë Euro, të cilat kanë ardhur si 

pasojë e keqmenaxhimit në pagesat për udhëtime, djeta, shpërblime, procedurat e prokurimit, 

zbatimin e kontratave etj.  

-Efekte negative financiare në vlerën 3.5 milionë Euro, të cilat kanë ardhur si pasojë e 

largimeve nga puna të punonjësve pa respektuar dispozitat ligjore, shërbime të realizuara nga 

Albpetrol SHA për kontraktorë në marrëveshje hidrokarbure, nga procedurat e prokurimit etj. 

-Sistemet e kontrollit të brendshëm të implementuara nga institucioni nuk kanë rezultuar në 

përputhje me kërkesat e kritereve të përcaktuara për vlerësimin e Menaxhimit Financiar dhe 

Kontrollit, për shkak të mungesës së kuptimit të këtyre kritereve, mosplotësimit të kërkesave 

për dorëzimin e deklaratave për cilësinë e kontrolleve të brendshme, mosplotësimit dhe 

mosdorëzimit pyetësorëve të vetëvlerësimit, regjistrit të risqeve, rregullores pa mbështetje në 

strukturën organizative, veprimeve rregulluese të kryera nga jashtë, mbajtjes së regjistrimit 

manual të transaksioneve në ditarë, mungesës së strukturës së auditi të brendshëm. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 MANUALI I AUDITIMIT PERPUTHSMERISE: Audituesi shpreh një konkluzion me rezerve kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose 

efektet e mundshme të një çështjeje, nuk janë aq materiale sa që të justifikojnë një konkluzion të kundërt ose një refuzim të konkluzionit. 
2 “Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon një 

çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi bëhet lidhur me 

çështje të veçanta”. 
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VI. ANEKSE 

1. Shkurtime 

KLSH  Kontrolli i Lartë i Shtetit 

VKM  Vendim i Këshillit të Ministrave 

MFE  Ministria e Financave dhe Ekonomisë  

KMb  Këshilli Mbikëqyrës 

SHA  Shoqëri aksionare 

SHPK  Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar 

KPP  Komisioni i Prokurimit Publik 

AQT  Aktivet e Qëndrueshme të Trupëzuara 

DEK  Departamenti Ekonomik 

QKB  Qendra Kombëtare e Biznesit 

TAP  Tatimi i të ardhurave nga punësimi 

APP  Agjencia e Prokurimit Publik 

TVSH  Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 

KVO  Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

NJP  Njësia e Prokurimit 

AK  Autorieteti Kontraktor 

DST  Dokumentet Standarde të Tenderit 

ACM  Minuta takimi të Komitetit këshillimor 

MH  Marrëveshje hidrokarbure 
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